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Inspeksjon ved K. A. Rasmussen
Dato for inspeksjonen: 18.12.2013
Rapportnummer:
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Saksnr.:
2013/8679
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Terje Pedersen, produksjonssjef
Ole Kåre Tangen, avd. leder, mek. produksjon
Bernt Olav Andreassen, avd. leder, smelting
Mette Pedersen, Kvalitetskoordinator

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Monica Bernhardsen, overingeniør

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
K. A. Rasmussen 18.12.2013.
Fylkesmannen avdekket 0 avvik og 1 anmerkning:
· Anmerkning 1: Virksomheten holder på å utarbeide nye mål, blant annet mål knyttet
til ytre miljø som ikke er dokumentert skriftlig ennå.
Anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3. Det er ikke påkrevd å rapportere tilbake til
Fylkesmannen. Tiltakene som gjøres i forhold til anmerkningen blir fulgt opp ved neste
kontroll. Vi anser oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 971755261

Eies av: 915309054

Besøksadresse: Birkebeinervegen 24

Telefon: 62512710

Bransjenr. (NACE-kode): 24.410

E-post: post@karasmussen.com

Kontrollert anlegg
Navn: K. A. Rasmussen AS
Kommune: Hamar

Anleggsnr: 0403.0043.01

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 04.01.1999

Tillatelse sist oppdatert: -

Anleggsaktivitet: Kjemisk industri

2. Inspeksjonens omfang
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter
virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og
kjemikalier. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:
· Utslipp til vann og luft – utslippskontroll og dokumentasjon av driftsresultater
· Håndtering, lagring og levering av farlig avfall
· Håndtering av kjemikalier
· Påvirkning av støy og lukt på omgivelsene
· Forebyggende vedlikehold
· Beredskapstiltak
· Kartlegging og vurdering av risiko for å forurense ytre miljø
· Rutiner for registrering og behandling av uønskede hendelser (avviksbehandling)
· Interne revisjoner og systematisk gjennomgang av internkontrollen

Denne 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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik, men det er påpekt 1 anmerkning innenfor de områdene
som ble kontrollert. Virksomheten bes om å gjøre en vurdering av anmerkningen og aktuelle
tiltak knyttet til denne, men det er ikke påkrevet å rapportere dette tilbake til oss. Tiltakene vil
bli fulgt opp ved neste kontroll. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
.
Inspeksjonsrapport 2013.019.I.FMHE

Side 2 av 4

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3(jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 3.12.2013). Dette betyr at dere skal betale kr.11700 i gebyr for den gjennomførte
inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf.
forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra
Miljødirektoratet.
Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med
tiltalelse (endagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf.
forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
· Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

6. Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under inspeksjonen

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten mangler konkrete skriftlige mål knyttet til ytre miljø
Kommentarer:
Bedriften holder på å utarbeide nye mål og målsetninger, men er ikke ferdige med dette
arbeidet. Det er foreløpig ikke dokumentert skriftlige mål, men dette skal klargjøres til våren.
Virksomheten informerte om at krav gitt i utslippstillatelsen og håndtering av avfall skulle
innføres i målene. Kravene i utslippstillatelsen er nå innarbeidet i andre skriftlige prosedyrer.

Inspeksjonsrapport 2013.019.I.FMHE

Side 3 av 4

8. Andre forhold
Generell informasjon om bedriften:
·
·
·
·
·
·
·
·

Bedriften har 180 ansatte, hvor ca. 60 jobber på Hamar.
Jobber med raffinering av gull, sølv og platina for salg som produkter for videre
bearbeiding, katalysatorer og dentale produkter.
Jobber for tiden med å innføre ny ISO-sertifisering (ISO 14001). Har derfor
videreutviklet risikovurderinger og avvikssystem. I begge tilfeller er ytre miljø tatt
med. Det er også mulig å rapportere om nestenulykker i avvikssystemet.
Prøvetaking: Tar 6 prøver i året av utslipp til vann. Har mål om å gå over til ukentlige
prøver.
Har ligget rett under utslippsgrensen for sølv ved flere målinger og antar dette skyldes
at sølvet danner komplekser i vann som gjør at en liten mengde sølv blir med i
avløpsvannet. Det jobbes med å finne en løsning for å unngå dette.
Utslipp til luft: Har satt inn gassrenseanlegg i 2011, som skal fjerne syregasser, i
hovedsak nitrøse gasser.
Støy: Er utført støymåling i 2006 hvor kravene stort sett er overholdt, men det var
noen overskridelser på kveldstid. Har derfor redusert viftebruk etter kl 16.
Farlig avfall: Levering av kobbernitrat og saltsyre til Miljøteknikk terrateam AS (Mo i
Rana), olje til Arnkværn og stål til Stensli Gjenvinning.

9. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
· Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
· Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
· Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
· Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
· Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter
· Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
· Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
· Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 4.1.1999
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