Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport fra inspeksjon ved Nortura SA Otta
Dato for inspeksjonen: 8. mars 2017
Tilstede ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Svein Leirflaten (konstituert fabrikksjef)
Espen Turmo (vedlikeholdsleder)

Saksnr.: 2017/2661

Fra Fylkesmannen:
Linn C. M. Rueslåtten
Tore Pedersen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nortura avd. Otta den 8. mars 2017. Rapporten er å
anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen tre uker etter at rapporten er
mottatt.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø

Anmerkninger:
 Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3 i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

10.8.2017

Linn C. M. Rueslåtten

Steinar Fossum

dato

kontrollør

underdirektør

Kopi av rapporten sendes til Sel kommune.

Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00 Telefaks: 61 26 61 67 E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Org.nr: 970 350 934
www.fylkesmannen.no/oppland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Nortura SA avd. Otta
Organisasjonsnr.: 973123688

Eies av: 938752648

Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 – Bearbeiding og konservering av kjøtt

Kontrollert enhet
Navn:

Nortura SA avd. Otta

Anleggsnr.:

0517000401

Kommune: Sel kommune

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 12.02.1974

Sist endret: 17.04.1989

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften og virksomhetens utslippstillatelse
overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.
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.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og
saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen,
men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Nortura Avd. Otta plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen
skal kunne avslutte saken, må Nortura Otta innen 1. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser
hvordan avviket er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Oppland v/Linn C. Myhrer Rueslåtten, enten per post til
postboks 987, 2604 Lillehammer, eller e-post fmoppost@fylkesmannen.no.
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4. Vedtak om gebyr
Fylkesmannens kontrollører varslet under tilsynet at Nortura Otta vil bli ilagt et gebyr på kr 7500,- for
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4. Faktura ettersendes fra
Miljødirektoratet. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen
skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal stiles til Miljødirektoratet men
sendes til Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på
www.fylkesmannen.no/oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø.
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 4.
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke dokumentere fastsatte mål for ytre miljø. Det er et krav at internkontrollen skal
omfatte mål for ytre miljø og virksomheten skal kunne dokumentere dette skriftlig.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.
Kommentarer:
Virksomheten har gjennomført en miljørisikovurdering som bl.a. omfatter flom, brudd på avløpsledning, CO2utslipp, brønnforurensning og utslipp fra ammoniakkanlegg og kjøleanlegg. Under inspeksjonen kom det fram
at det også kunne være risiko knyttet til renseanlegg, oljekjel og kjemikalieutslipp, men dette var ikke omtalt i
miljørisikovurderingen. Denne bør derfor revideres/oppdateres for å sikre at alle forhold som kan være
relevante for ivaretagelse av ytre miljø er tilstrekkelig kartlagt og risikovurdert.

8. Andre forhold
Virksomhetens utslippstillatelse er fra 1974, med siste endringer i 1989. Det er nå snart 30 år siden, og som det
også ble påpekt under inspeksjonen er det på tide å fornye denne. Virksomheten bør derfor begynne å
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forberede innsending av ny utslippssøknad til Fylkesmannen i Oppland. Hovedinntrykket etter inspeksjonen var
ellers at virksomheten har god kjennskap til aktuelt regelverk, og at det jobbes aktivt for at dette skal bli
ivaretatt på en god måte.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:








Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende
forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
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