Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde
Dato for inspeksjonen: 18.09.2013

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016

Til stede ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Tor Einar Bråten

Fra Fylkesmannen:
Elin Hilde

Resultat fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved Oppland Metalls anlegg på
Rogndokken Industriområde 18.09.13.
Fylkesmannen avdekket avvik ang. inngjerding av området og internkontroll. Det er anmerket at det
faste dekket har en sprekk.
Avvik og anmerkninger er beskrevet fra side 3 i rapporten, og aktuelle funn er markert med kryss.
Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen 3 uker om retting av avvik. Oppfølging etter inspeksjonen er
nærmere beskrevet på neste side.

Bakgrunn for inspeksjonen
Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall
Utslippskontroll
Avviksbehandling
Risikovurdering
Oppfølging av tidligere kontroll
Rapportens status
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten
innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

2

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen [dato] på at avvikene er rettet.

Informasjon om eventuell tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 3 uker har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon angående
retting av avvik, vil Fylkesmannen vurdere bruk av tvangsmulkt for å sikre oppfølging, jf.
forurensningsloven § 73.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-3, jf. § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i
virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at
virksomheten skal betale kr 11 700,- i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

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 dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og
som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet):

Eies av (org.nr): 915 024 270

Postadresse: Oppland Metall AS, Postboks 46, 2801 Gjøvik

Telefon:

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320

E-post: firmapost@opplandmetall.no
E-post på kontrollert anlegg:
valdres@opplandmetall.no

Kontrollert anlegg
Navn: Oppland Metall as Rogndokken Industriområde

Anleggsnr*: 0543.0017.02

Kommune: Vestre Slidre

Anleggsaktivitet: Gjenvinning av
metall og EE-avfall

Fylke: Oppland

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert: ny 12.12.12

Saksnr: 2012/4547

*Anleggsnummer i forurensningsmyndighetenes database Forurensning
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Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6,
11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse.(
Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5)
d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er
mangelfull.(Avfallsforskriften § 11-13)
e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med
andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med
avfallsforskriften § 11-5)
f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.(Avfallsforskriften § 11-5)
g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i henhold til krav.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6,
11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Bedriften håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) Bedriften overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 117 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
c) Bedriften lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
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d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg
2 punkt 6.2)
e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
f) Bedriften har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass
for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften
§§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere
farlig avfall.
Avvik fra:
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Avfallsforskriften kapittel. 11
Avfallsforskriften kapittel. 13
Forurensningsloven § 7
Internkontrollforskriften § 5
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Bedriften leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensingsloven § 7 sammenholdt
med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
b) Bedriften eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (Avfallsforskriften
kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
c) Bedriften behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
d)Bedriften kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009.
(Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.
Avvik fra
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Forurensningsloven § 7
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller
grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)
b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn>
(Forurensningsloven § 7)
c) Bedriften drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller.
(Forurensningsloven § 7 første ledd)
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d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelsens
vilkår)

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er
mangelfulle (nr. 7)
d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten
ved feildeklarering (nr. 7)
e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller
mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (forurensningsloven § 40)
Kommentarer:
b) Opplæring, avvikshåndtering
På anlegget kunne det ved inspeksjonen ikke fremlegges skjema for registrering av avvik, og
det var ikke kjennskap til system for registrering av avvik / uhellshendelser som kan berøre det
ytre miljøet.
Vi viser til pkt 7 i internkontrollforskriftens § 5, som har regler om innhold i
internkontrollsystemet:
Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Dokumentasjon

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er
av særlig viktighet for virksomheten
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i
det systematiske helse-, miljø-og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon
om endringer
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar,

–

-

må dokumenteres skriftlig
må dokumenteres skriftlig
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oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt
må dokumenteres skriftlig
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av må dokumenteres skriftlig
krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre må dokumenteres skriftlig
at den fungerer som forutsatt

Dette betyr at det skal være et system for å registrere avvik, og for å kunne se at avvik er fulgt
opp og rettet. Dette skal være skriftlig, jf krav i forskriftens § 5. Oversikt over avvik kan også
være til hjelp i risikovurderinger.
c) Rutiner håndtering av farlig avfall
Det forelå ikke en kjent skriftlig rutine for mottakskontroll av avfall. Det bør være en skriftlig
rutine som beskriver hva som kan tas imot, hvordan, hva som skal sjekkes når man mottar nytt
avfall osv., deklarering av farlig avfall når det er aktuelt osv. Det bør også gå frem
hvor/hvordan fraksjoner skal lagres og håndteres på anlegget.

Avvik 6: Anlegget er ikke inngjerdet, jf krav
Avvik fra:
Tillatelsen for virksomheten av 12.12.12, pkt 1.2.
Kommentarer:
Inngjerding var ikke på plass, men det var låst bom på veien inn til anlegget. Her heter i pkt 1.2 i
tillatelsen:
«Anleggsområdet skal være inngjerdet og avlåst utenom åpningstiden.»
I henhold til bedriftens egen handlingsplan var frist for gjerde satt til 01.08.13.
Kravet om gjerde er begrunnet i at avfallet skal være sikret mot uvedkommende, og dette har
betydning for den videre behandling av avfallet og fare for forurensninger.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1: Det faste dekket har mangler
Kommentarer:
Det er lagt fast dekke på område for håndtering av metall og farlig avfall i henhold til krav. Men dekket
har fått en lang sprekk på tvers av plata.

Andre forhold
Anlegget er etablert i år, og de skal bygges en hall for miljøsanering av kasserte kjøretøy. Ifølge
opplysninger ved inspeksjonen er det pr i dag er det ikke tatt imot farlig avfall, bortsett fra at batterier
er tatt ut fra kasserte kjøretøy. Batteriene lagres i låst container.
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Det tas i dag imot vesentlig metallavfall og kasserte kjøretøyer. Dette går videre til behandling ved
Oppland Metalls anlegg i Gjøvik. Elektriske kabler var også mottatt, dette går til Elektrogjenvinning
Norge. På dette området foreligger det en tillatelse fra Fylkesmannen for mottak av metall, EE-avfall
og noen typer farlig avfall, og en tillatelse for mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy.
Kontoranlegget har innlagt vann og avløp til infiltrasjonsanlegg, ifølge opplysninger fra kommunen.
Avløpet går til kum, og det gjenstår å få på plass pumpe slik at avløpsvannet går til renseanlegget.
Avløpet fra oljeutskilleren går til overvannsledning og bekk, jf opplysninger fra Vestre Slidre
kommune.

Foto: jf anmerkning ang. fast dekke

