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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gjøvik krematorium (Gjøvik
krematorium) den 4. september 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke
får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oppland avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:


Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

Virksomhetens interne rutiner og vurdering for oppfølging av ytre miljø bør
sammenstilles i en samlet miljørisikovurdering.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Gjøvik kirkelige fellesråd
Organisasjonsnr.: 977005353

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode):

Kontrollert enhet
Navn:

Gjøvik krematorium

Anleggsnr.: 0502.0090.01

Kommune: Gjøvik

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Krematorier
Tillatelse gitt:

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 Fylkesmannens
risiko- og frekvensbaserte tilsyn for Gjøvik krematorium.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft




Utslipp til vann
Avfall

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.
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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi ber om at
virksomheten innen tre uker gir en tilbakemelding angående oppfølging av anmerkningen
som er gitt.
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4. Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal
dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags
varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.
Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften §
39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf.
forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oppland
innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens interne rutiner og vurderinger for oppfølging av ytre miljø bør
sammenstilles i en samlet miljørisikovurdering.
Kommentarer:
Virksomheten har gode rutiner for oppfølging av forhold ved driften som gjelder utslipp til
luft, avfallshåndtering og andre miljømessige sider ved driften. Fylkesmannen vurderer at
virksomheten bør sammenstille eksisterende rutiner i en samlet miljørisikovurdering, der
identifiserte miljørisikofaktorer ved driften synliggjøres, hvilken konsekvens disse
faktorene har/kan ha og tiltak som utføres for å redusere og forebygge miljøskadelige
utslipp og annen negativ miljøpåvirkning.

8. Andre forhold
Krematoriet har ikke hatt by-pass kjøring av røykgass siden etter ombygging av
forbrenningsovnen i 2017. Ombyggingen har også omfattet nytt styringssystem.
Dieselforbruket gått vesentlig ned etter ombyggingen.
Krematoriet avgir betydelig med overskuddsvarme som kan nyttiggjøres til eksempelvis
oppvarmingsformål. Virksomheten bør utrede og eventuelt fastsette målsetninger for å
utnytte overskuddsvarmen til egnede formål.
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9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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