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E.C.Dahls Bryggeri AS - oversendelse av inspeksjonsrapport
Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 13.9.17. Det
ble funnet 4 avvik ved kontrollen. Vi ber om skriftlig tilbakemelding
innen 20.10.17 på hvordan bedriften velger å følge opp påviste avvik og
anmerkninger. Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr for kontrollen på
kr. 14.600-.
Fylkesmannen viser til kontroll ved virksomheten 13.9.17.
Inspeksjonsrapporten
Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne
kontrollen.
Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om
tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke
hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke.
Rapporten regnes da automatisk som endelig.
Retting av avvik
Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten,
slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig
tilbakemelding innen 20.10.17 på hvordan bedriften velger å følge opp påviste
avvik.
Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet
er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.
Vedtak om kontrollgebyr
Det ble varslet om gebyr for kontrollen ved innkalling til kontrollen og i selve
kontrollen.
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7 vedtar Fylkesmannen med dette
at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr. 14.600-.
Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av
Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer: 974764350
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Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at brevet er
kommer fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi m/vedlegg:
Trondheim kommune, Trondheim Bydrift, Tempevegen 22, 7031 Trondheim
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2017.049.I.FMST
Inspeksjonsdato: 13.9.17

Informasjon om virksomheten
Navn: E.C. Dahls Bryggeri AS
Adresse:
Strandveien 71
Pb 711
7407 Trondheim
Telefon:
Trondheim

Bedriftsnummer:
Foretaksnr. (morselskap):
Besøksadresse:
Strandveien 71
7407 Trondheim
E-post:
erik.norgard@ecdahls.no
Bransjenr. (NACE-kode):

Kontrollert tidligere:
Tilstede under inspeksjonen
Kontaktperson fra virksomheten:
Roger Løe
Erik Nordgård

Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Torill Espedal
Tore Haugen

Tema for kontrollen
Hovedtema for Fylkesmannen kontrollen var:
Utslipp til vann og luft
Bedriften systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Disponering av avfall
Resultater av kontrollen
Kontrollen avdekket 4 avvik.
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne
rapporten. Fylkesmannen ber om skriftlig tilbakemelding innen
20.10.17 på hvordan bedriften skal rette opp påviste avvik.
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Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i
forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to
lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller
dispensasjoner).
Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig
å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf.
offentlighetsloven.
Informasjon om regelverk og hjelpemidler
Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall
Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning
Bedriftens utslippstillatelse
Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på
http://www.miljodirektoratet.no/ og www.regelhjelp.no
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:
Avvik 1:

Bedriftens internkontroll innen ytre miljø har noen mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6.
Kommentarer:
Bedriften har ikke utført en egen kartlegging og risikovurdering av forhold innen
ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling), men bruker det samme systemet som
ble anvendt av tidligere driver av anlegget (Ringnes E.C. Dahls). Mye av
produksjonsforhold, utslipp og avfallsbehandling er lik for de to virksomhetene,
men det må foretas en oppdatering av eksisterende system som er tilpasset
dagens drift.
Bedriften har et system for avviksbehandling som også omfatter ytre miljø. Det
er ikke ført avvik innen ytre miljø siden oppstart av bedriften. Eksempler på
avvik innen ytre miljø som kunne vært ført ved bedriften er følgende:
Det har vært problemer med å registrere riktig vannmengde ut fra anlegget.
Dette er viktig for å kartlegge mengde organisk stoff som slippes ut. Det ble
også opplyst at alarm koblet til pH måler ikke har fungert godt nok siste året.

Avvik 2

Tanklagring av fyringsolje blir ikke utført i hht.
gjeldende bestemmelser

Avvik fra

Forurensingsforskriften kapittel 18 (tanklagring av
farlige kjemikalier og farlig avfall)

Kommentarer:
Kap. 18 i forurensningsforskriften ble gjort gjeldende fra 01.01.14 og gjelder for
lagring av oljeprodukt på tanker med kapasitet > 10 m3 og lagring av kjemikalier
på tanker > 2 m3. Bedriften har en tank for fyringsolje med kapasitet på 40 m3
og er dermed omfattet av bestemmelsen i kap. 18.
Tilsynet var ikke en fullstendig kontroll om alle bestemmelsene i kap. 18 var
oppfylt, men følgende forhold ble avdekket ved kontrollen:
Tank med tilhørende rør var ikke merket med innhold på godt synlige steder.
Det er også krav til oppsamlingsenhet rundt tanken som minst rommer tankens
volum og tåler de aktuelle kjemikaliene. Tanken er bygd med oppsamlingsenhet,
men det må foretas en vurdering av om enheten oppfyller volumkravet. For
tanker etablert før 1.1.14 gjelder ikke oppsamlingskravet før 1.1.19.
Det ble ikke sett på andre forhold som omhandler tanklagringen. Bedriften må
derfor gå gjennom bestemmelsene i kap. 18 og vurdere om alle krav er oppfylt.
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Miljødirektoratet har publisert en veileder til tankforskriften /
forurensningsforskriften kap. 18 (Veileder M-536 | 2016). Veilederen utdyper
kravene i kap. 18.

Avvik 3

Drift og vedlikehold av behandlingsanlegg for
avløpsvann er mangelfull.

Avvik fra

Bedriftens utslippstillatelse av 1.6.16, pkt. 11.1, og
forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6.

Kommentarer:
Bedriften har utslippkrav til mengde organisk stoff som slippes ut og krav til pH i
avløpsvannet. Det er også krav til at det skal gjøres utslippsmålinger av
suspendert stoff (SS), pH og mengde organisk stoff. Vi kan ikke se at det er
utført målinger av SS.
Bedriften har krav til at pH i avløpsvannet skal ligge mellom 6 og 9.5. For at pHmålere skal vise riktige verdier må de rengjøres regelmessig og kalibreres.
Bedriften var usikker på rengjøringsrutinene, men mener dette gjøres 1-2
ganger i forbindelse med tømming av sedimenteringsbasseng.
Hyppigheten av rengjøring av pH-elektroder avhenger bl.a. av type avløp (for
eksempel vil et fettholdig avløp kreve hyppigere renhold enn avløp uten fett).
Bedriften må gjøre en vurdering av hvor ofte det er behov for rengjøring og
kalibrering ut fra type avløp de har.
Det foretas tømming av sedimenteringsbasseng 2 ganger i året og dette arbeidet
tar 1-2 dager. I denne perioden går avløpet urenset ut og kommunen blir ikke
varslet om dette. For å hindre unødige problemer på det kommunale
renseanlegget må det lages en rutine som sikrer varsling til kommunen når
avløpet går urenset på det kommunale nettet.

Avvik 4

Mottak og mellomlagring av farlig avfall gjøres på en måte
som kan forårsake sammenblanding av forskjellig typer
farlig avfall og feil ved videreleveringen.

Avvik fra

Avfallsforskriften kap. 11, § 11.5

Kommentarer:
Bedriften lagrer farlig avfall i egen miljøcontainer. Det er utført merking på
veggen i container hvor ulike typer farlig avfall skal lagres, men dette var ikke i
overensstemmelse med det som var lagret i de forskjellige beholderne. Ulike
typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for
forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.
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Det er flere aktører som benytter samme container til lagring av farlig avfall.
Hvis dette skal fortsette må det lages en rutine som beskriver ansvar for mottak
og lagring av farlig avfall i containeren.

