Raufoss Næringspark ANS
Storgata 41
6508 Kristiansund N

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
20xx.xxx.I.Klif
Besøksadresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato:
Vår ref.:
Deres ref.:
Saksbehandler:

25.06.2013
2011/780
John Einar Jørgensen
Bent Bolstad (tlf.: 22573651)

2013.023.I.Klif

Inspeksjon ved Raufoss Næringspark
Dato for inspeksjonen: 13. juni 2013
Kontrollnummer: 2013.023.I.Klif
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
John Einar Jørgensen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Bent Bolstad og Kari Tretterud

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Raufoss Næringspark den 13. juni
2013. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gav to avvik under inspeksjonen.
Avvik:


Inspeksjon og forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr og teknisk
tegningsunderlag er mangelfullt dokumentert



Virksomhetens internkontroll for ytre miljø har enkelte mangler

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Raufoss Næringspark må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. oktober 2013 som
dokumenterer at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på
side 4.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
25.06.2013
dato

Bent Bolstad
kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet

Einar Knutsen
seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:
 Fylkesmannen i Oppland ved miljøvernavdelingen
 Vestre Toten kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Raufoss Næringspark ANS
Organisasjonsnr.: 982810353

Eies av: 982791049

Bransjenr. (NACE-kode): 68.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Kontrollert enhet
Navn: Raufoss Næringspark

Anleggsnr.: 0529.0037.01

Kommune: Vestre Toten

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Annen aktivitet

Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 10. oktober 2012

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Klifs risikobaserte industritilsyn
for i år.
Inspeksjonstema
Tillatelsen med fokus på vilkår som omhandler følgende:
- Ansvar og samarbeid med leietakere, med hensyn på ytre miljø
- Vedlikehold av overvannsnett, kummer og
industrivannskanalen
- Drift og oppfølging av oljeutskillere
- Status mhp. oppfølging av forurensning av sedimenter i Hunnselva
- Miljørisikovurderinger og ledelsens gjennomgang av internkontrollen
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt 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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Raufoss Næringspark plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten.
For at Klif skal kunne avslutte saken, må Raufoss Næringspark innen 1. oktober 2013 sende
en skriftlig tilbakemelding på at avvikene er rettet opp. Dersom virksomheten mener det ikke
lar seg gjøre å rette opp avvikene innen denne fristen må tilbakemeldingen inneholde en
tidfestet plan for opprettingen.
Klif og Direktoratet for naturforvaltning blir fra og med 1. juli 2013 slått sammen til det nye
Miljødirektoratet. Vi ber derfor om at dere stiler svarbrevet eller epost til det nye direktoratet.
Epostadressen til Miljødirektoratet blir post@miljodir.no. Ved bruk av epost påfør v/Bent
Bolstad.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Raufoss
Næringspark er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2 . Dette betyr at dere skal betale kr.
15 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.
Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til
statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via det nye Miljødirektoratets
postjournal på www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi gav følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Inspeksjon og forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr og teknisk
tegningsunderlag er mangelfullt dokumentert
Avvik fra:
- Tillatelsen av 10.10.2012, vilkår 2.3 (vedlikehold)
- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 6, 7 og 8
(teknisk tegningsunderlag)
Kommentarer
Inspeksjon og forebyggende vedlikehold
Virksomheten foretar forebyggende inspeksjon og vedlikehold av utslippsrelatert utstyr, blant
annet av fyringsoljetank, oljeutskiller, rørsystemer etc. Klif vil påpeke at
vedlikeholdsprogrammet mhp. inspeksjonsfrekvenser, type/metode inspeksjon og
vedlikehold, og registrering av utført inspeksjon og vedlikehold (historikk), ikke er
beskrevet/dokumentert og implementert fullt ut i internkontrollen.
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Oppdatert teknisk tegningsunderlag, utslippsrelatert utstyr
Oppdatert teknisk tegningsunderlag er et sentralt faglig underlag i internkontrollen, blant
annet for å forebygge utslippsfare og utslippshendelser. Oppdatert tegningsunderlag er også
viktig i forbindelse med miljørisikovurderinger og som et vurderings- og beslutningsgrunnlag
ved prioriteringer av forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr. Klif vil påpeke at
teknisk tegningsunderlag for utslippsrelatert utstyr ikke er fullt ut oppdatert og at det ikke
foreligger rutiner for hvordan dette skal holdes oppdatert. Det gjelder blant annet for en del
rørystemer/ledningsnett inne på næringsparken som eies av Raufoss Næringspark og som kan
ha relevans i forhold til utslippsforhold. Virksomheten har for øvrig oppdatert oversiktskart
over oljeutskillere og rutiner for oppfølging av utskillerne.
Grensesnitt, vedlikeholdsansvar
Klif vil påpeke at grensesnitt og eventuelle gråsoner når det gjelder ansvar for forebyggende
inspeksjon og vedlikehold av en del utslippsrelatert utstyr, for eksempel for rørsystemer hvor
en eller flere aktører/leietakere er tilkoblet, ikke fullt ut er avklart og nedfelt i
internkontrollen. Slike avklaringer vedrørende utstyr er gitt på et mer generelt og overordnet
utstyrsnivå.
Avvik 2
Virksomhetens internkontroll for ytre miljø har enkelte mangler
Avvik fra:
- Tillatelsen av 10.10.2012, vilkår 8.1 (miljørisiko) og 1.2 (ansvar og avtaler)
- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 4 og § 5 pkt. 6,
7 og 8
Kommentarer
Klif vil påpeke følgende til virksomhetens internkontroll:
Ledelsens gjennomgang
Raufoss Næringspark har rutiner for ledelsens gjennomgang og internkontroll, inkludert ytre
miljø, er omfattet av denne gjennomgangen. Det er i følge næringsparken også rutinemessige
møter mellom Raufoss Næringspark og leietakerne inne på næringsparken hvor ytre
miljørelaterte tema blir tatt opp. Disse møtene er også et viktig underlag når Raufoss
Næringspark har sin ledelsens gjennomgang.
Klif vil påpeke at ledelsens gjennomgang ved Raufoss Næringspark er for lite konkret på
noen sentrale miljøområder som er viktige for å forebygge utslippshendelser. Et tema som
Raufoss Næringspark i dag ikke etterspør leietakerne er status på teknisk tilstand på
utslippsrelatert utstyr, og status av gjennomføring av forebyggende vedlikeholdsprogram. Et
annet viktig miljøtema som ikke er tema i virksomhetens ledelsen gjennomgang er om
leietakerne har gjort prosesstekniske endringer, eller andre type endringer, som kan ha
relevans for ytre miljø/utslippsforhold. For eksempel endringer i kummer, rørsystemer,
utslippsrelaterte prosessinstallasjoner, interne utslippsarrangementer etc. Oppdaterte
opplysninger om ovennevnte er viktig for Raufoss Næringspark å ha oversikt over fordi
tilstanden på utslippsrelatert utstyr og tekniske endringer som nevnt ovenfor kan påvirke
potensialet for utslippsfare til grunn og til Hunnselva. Jf. for øvrig tillatelsen vilkår 1.2 om
Raufoss Næringspark sitt ansvar overfor leietakerne i forhold til ytre miljø.
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Miljørisikovurderinger
Raufoss Næringspark har lagt til grunn konsekvens og sannsynlighetsvurderinger ved sin
miljørisikovurdering og oppfølgende tiltak vil i følge virksomheten bli fulgt opp i egen
handlings- og tiltaksplan, med ansvar og frister. Klif vil imidlertid påpeke at det ikke framgår
av miljørisikovurderingen hvilken faglig begrunnelse/underlagsmateriale, eller kriterier som
er lagt til grunn for rangering/vekting av mulige miljøkonsekvenser i grunn og i Hunnselva.
Raufoss Næringspark opplyser at de har denne kunnskapen, men at den ikke er koblet opp
mot miljørisikovurderingen på en dokumentert og synlig måte. Det er knyttet store
brukerinteresser til Hunnselva, blant annet i forbindelse med fiske og friluftsliv og rekreasjon,
men denne viktigheten av elva er ikke kommentert og synliggjort i miljørisikovurderingen
ved konsekvensvurderingene. Klif vil også påpeke at det ikke framgår av
miljørisikovurderingen hvilket faglig underlag, for eksempel egen avvikshistorikk, som er lagt
til grunn for vurdering og gradering av sannsynlighet.
Mottak og påfylling på tankanlegg
Raufoss Næringspark sine rutiner for å sikre at påfylling skjer på en sikker måte for å unngå
utslippshendelser er ikke nedfelt og implementert i virksomhetens internkontroll. Raufoss
Næringspark har heller ikke kommunisert hvilke rutiner som skal gjelde for slike operasjoner
til utførende ekstern aktør. For eksempel at det skal være minst en til stede mens påfylling
pågår. Blant annet er dette ikke gjort for tank for fyringsolje (200 m3 driftsvolum). Tanken er
for øvrig tilknyttet oppsamlingsbasseng.
Avtaler mellom Raufoss Næringspark og leietakere
Raufoss Næringspark har jevnlig kontakt og møter med sine leietakere og ytre miljørelaterte
tema er i følge Raufoss Næringspark på dagsorden på disse møtene. Raufoss Næringspark har
også inngått samarbeidsavtaler /leieavtaler med leietakerne. Klif vil imidlertid påpeke at
avtalene ikke har noe overordnet punkt om hvilken miljøpolicy som gjelder i næringsparken
for å forebygge utslippshendelser og uønsket påvirkning av ytre miljø. Avtalene har heller
ikke noe punkt som sier noe om det miljøansvaret leietakerne har inne på næringsparken, om
å sørge for at leietakernes aktiviteter og installasjoner ikke skal medføre fare for
forurensning/ytre miljø.

7. Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Oppfølging av forurensende sedimenter
Raufoss Næringspark opplyser at prosjektet med å kartlegge og overvåke sedimentering av
forurensende sedimenter i Hunnselva vil bli redegjort i rapporten som blir oversendt Klif 1.
juli i år. Jf. tillatelsens vilkår 13.2. I følge Raufoss Næringspark ser det så langt ut til at
hovedandelen av forurensede sedimenter som tilføres Hunnselva avsettes i Berit Knappen, 23 km nedstrøms næringsparken. Berit Knappen er et stort og stilleflytende parti av elva.
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9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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