Gundersen Galvano
Helgebyv 33
1734 HAFSLUNDSØY

Miljøvernavdelingen
Deres ref.:
Vår ref.:

2007/7255 461.3 KAB

Vår dato:

22.04.2013

Oppfølging etter inspeksjon ved Gundersen Galvano
Dato for inspeksjonen: 18.04.2013
Rapportnummer: 2013.016.I.FMOS
Resultater fra inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger under inspeksjonen. Kontrollen
avsluttes med dette brevet.

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Bjørn Ketil Gudevold e.f.
senioringeniør

Karsten Butenschøn
senioringeniør

Statens hus · Postboks 325 · 1502 Moss · Telefon: 69 24 70 00 · Telefaks: 69 24 71 01
Besøksadresse: Vogtsgate 17 · e-post: postmottak@fmos.no · www.fylkesmannen.no/ostfold
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Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)
Navn: Gundersen Galvano
Organisasjonsnr: 980018083
Postadresse Helgebyveien 33, 1734 Hafslundøy
Bransjenr. (NACE-kode):
25.610 - Overflatebehandling av metaller

Bedriftsnummer: 871598622
Telefon:
E-post: Gry@gundersengalvano.no

Kontrollert anlegg
Navn: Gundersen galvano

Anleggsnr (forurensningsregisteret):
0105.0013.01

Besøksadresse: Helgebyveien 22, Sarpsborg

Anleggsaktivitet: Kjemisk/elektrolyttinsk overflatebehandling

Tillatelse sist oppdatert: 06.04.2011

Risikoklasse.: 3

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Gry Andersson, HMS/Kjemi
Espen Aarum, Ordre/kvalitetssikring
Tore Gundersen, Administrasjon

Fra Fylkesmannen:
Karsten Butenschøn, kontrollør

Tema for tilsynet
Det ble satt fokus på følgende temaer:
- Prosesser og prosesstyring
- Kjemikalier; oversikt, bruk og lagring
- Utslipp og utslippskontroll
- Farlig avfall; lagring og levering
- Internkontroll; risikovurdering og avviksbehandling
Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.
Regelverk
 Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
 Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften)
Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no
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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.
Rapportens status
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.
Oppfølging etter kontrollen
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de
områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne
rapporten.
Orientering om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
§ 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Virksomheten er plassert i
risikoklasse 3 jf utslippstillatelsen og skal betale gebyr på kr 11 700 for den gjennomførte
kontrollen. Faktura ettersendes fra Klima- og forurensingsdirektoratet.
Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

