Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Kontrollrapport Brdr. Grønnerud AS
Kontrollaksjon, farlig avfall
Saksnummer: 2018/1292

Dato for kontrollen: 26.02.2018

Rapporten sendt: 12.03.2018

Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn:
Brdr. Grønnerud AS

Virksomhetens org.nr.:
912 572 188

Adresse:
Sommerrovegen 7
2816 Gjøvik

Virksomhetens telefon / e-post:
61 18 78 70 / firmapost@gronnerud.no
Kommune:
Gjøvik

Til stede ved tilsynet
Fra Brdr. Grønnerud:
Audun Grønnerud

Fra Fylkesmannen:
Stein Egil Granli

Bakgrunn

Kontrollen var del av en landsdekkende kontrollaksjon 2018 i regi av Miljødirektoratet. Tilsyn i aksjonen er rettet
mot anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall, og er en oppfølging av tidligere aksjoner gjennomført i
2004, 2006, 2010 og 2013.
Hensikten med aksjonen er å kontrollere om bransjen følger opp krav i regelverk og tillatelser, slik at mengden
farlig avfall med ukjent disponering reduseres og at alt innsamlet farlig avfall blir forsvarlig håndtert og går til
miljømessig forsvarlig behandling. I tillegg skal aksjonen fokusere på nye krav til finansiell sikkerhet og
kompetanse i avfallsforskriften kapittel 11.
HRA har følgende utslippstillatelse etter forurensningsloven:


Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Brdr. Grønnerud AS i Gjøvik kommune.
Tillatelsen ble gitt 06.09.2016.

Forhåndsvarslet tilsyn ble gjennomført i Sommerrovegen 7 på Gjøvik.

Resultater fra tilsynet

Rapporten beskriver funn som ble presentert for bedriften under oppsummering fra inspeksjonen.
Fylkesmannen avdekte 2 avvik og det ble gitt 2 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.

Rettslig grunnlag

Lovgrunnlaget for tilsynet:
•
Forurensningsloven, § 7 «Plikt til å unngå forurensning»
•
Forurensningsloven, § 11 «Tillatelse»
•
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 «Farlig avfall»
•
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften), § 5
•
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 9. Deponering av
avfall.

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

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 forhåndsvarslet gebyr for gjennomføring av kontrollen under tilsynet. Varslet gebyrsats er på kr
10 300,- for kontrollen, med henvisning til § 39-7 sats 4.

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 avdekt 2 forhold som er brudd på bestemmelser i aktuelt lovverk og/eller vilkår i gjeldende tillatelse
etter forurensningsloven.

Avvik 1

Det er ikke utarbeidet miljørisikoanalyse for mottak og mellomlagring av farlig avfall.
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Avvik fra:
- Tillatelsen punkt 2.2 Håndtering og lagring av farlig avfall, bokstav a).
- Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 1 c).
Kommentar:
Det mottas i utgangspunktet små mengder farlig avfall på anlegget. I tillegg til tanklagring utendørs lagres noen
få IBC-tanker med små mengder farlig avfall innendørs i vaskehall. Under tilsynet var det to IBC-tanker med
farlig avfall i vaskehallen.
Vi anser at det fra bedriftens side er gjort gode vurderinger rundt lagring av farlig avfall og at det utøves gode
praktiske rutiner for å forebygge uhell og spill av væsker. Men vi mener det er vesentlig at bedriften baserer sine
arbeidsrutiner på en helhetlig og dokumentert gjennomgang av forhold ved aktiviteten som kan medføre risiko
for utslipp og forurensning. Dette kan eventuelt gjøres i form av en risikomatrise, med sammenstilling av
sannsynlighet for at ulike hendelser kan oppstå og hvor man vurderer miljøkonsekvens for de ulike hendelsene.

Avvik 2

12 m3 tank utendørs for farlig avfall og to ICB-tanker med farlig avfall lagret i vaskehall var ikke merket i henhold
til gjeldende krav.
Avvik fra:
- Tillatelsen punkt 2.2 Håndtering og lagring av farlig avfall, bokstav e).
- Forurensningsforskriften § 18-6. Forebyggende tiltak bokstav g).
Kommentar:
Vi anser selve lagringen og andre forebyggende tiltak i forbindelse med mottak og lagring av farlig avfall som
tilfredsstillende, men det er nødvendig at alle tanker som inneholder farlig avfall blir merket i henhold til vilkår i
tillatelsen og forurensningsforskriften. Vi vil påpeke at kravet om merking også omfatter rør og rørdeler.

Anmerkninger
Anmerkning 1

Det er ikke etablert beredskapsplan for akutt forurensning. En beredskapsplan skal, om nødvendig, etableres i
henhold til tillatelsens punkt 4.3 og være basert på en miljørisikoanalyse og være tilpasset den miljørisiko som
virksomheten til enhver tid representerer.
Siden Brdr. Grønnerud så langt ikke har utført en miljørisikovurdering av sin virksomhet, anser vi ikke dette
punktet for å være fullt ut oppfylt. Vi oppfordrer derfor om at bedriften foretar en nærmere vurdering av
behovet for beredskapsplan når det er utarbeidet miljørisikoanalyse for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Anmerkning 2

Rutinene for sikre at mottaker av farlig avfall er godkjent kan forbedres.
Brdr. Grønnerud benytter godt etablerte transportører og mottakere for farlig avfall, men tilsynet avdekte at det
kan være grunnlag for å forbedre rutinene for å sikre at mottaker har tillatelse til å motta alle avfallstyper som
skal videreleveres for sluttbehandling.

Andre forhold
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