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Ingjerd Budweg

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2013/7963
Saksbehandler:
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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved PLASTAL AS
Kontrollnummer: 2014.072.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Ingjerd Budweg

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:
Svein Pedersen
Ole Testad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved PLASTAL AS (PLASTAL AS) den 24. mars
2014. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:





Virksomhetens internkontroll har mangler
Virksomheten har mangler ved sin utslippskontroll
Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall
Håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende ivaretatt

Anmerkninger:
 Det bør vurderes å gjennomføre ny risikovurdering av lakkavfall

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Tel: 73 58 05 00 (+femsifret nr.) | Faks: 73 58 05 01 | Org.nr: 999 601 391
Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96, 0663 Oslo | Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljodirektoratet.no

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

10. april 2014

Henning Gøhtesen

dato

kontrollør

Einar Knutsen
Miljødirektoratet

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: PLASTAL AS
Organisasjonsnr.: 980465896

Eies av: 958783108

Bransjenr. (NACE-kode): 29.320 - Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner

Kontrollert enhet
Navn: PLASTAL AS

Anleggsnr.:

0529.0008.01

Kommune: Vestre Toten

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Plast- og glassfiberprodukter

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 26. mai 2003

Sist endret: 29. juni 2006

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført som en oppfølging av inspeksjonen
Miljødirektoratet gjennomførte i 2013, hvor det ble avdekket ett alvorlig avvik hos virksomheten.
Hovedfokuset under inspeksjonen var å kontrollere om avvikene som ble gitt under det forrige
tilsynet var rettet.
Inspeksjonstema
 internkontroll
 styringssystem
 risikovurdering
 Utslippskontroll
 avfallshåndtering






farlig avfall
tillatelse
kjemikaliehåndtering
substitusjon

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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
PLASTAL AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må PLASTAL AS innen 15. august 2014 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning
Gøhtesen.

4. Vedtak om tvangsmulkt for retting av avvik
Miljødirektoratet viser til inspeksjonsrapport nr. 2013.053.I.miljodir datert 28.10.13 med varsel om
vedtak om tvangsmulkt. Frist for retting av avvikene var opprinnelig satt til 30.11.13. Ved nytt
tilsyn viser det seg at avvikene fortsatt ikke er lukket på en tilfredsstillende måte.
For å sikre gjennomføringen av dette kravet anser vi det som nødvendig å fatte vedtak om
tvangsmulkt.
Vedtak om tvangsmulkt
Dersom Miljødirektoratet ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding innen 15.08.14 som bekrefter
at avvikene er rettet, påløper en tvangsmulkt på kr 100.000,-.
Tvangsmulktens størrelse er fastsatt bl.a. på bakgrunn av de kostnader som er knyttet til
gjennomføring av tiltakene.
Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 og kan
inndrives umiddelbart av Statens innkrevingssentral.
Vedtaket om tvangsmulkt er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73. Dersom det viser seg
umulig å gjennomføre det pålagte tiltak innen utløpet av den frist som er satt, skal det gis melding
til Miljødirektoratet i god tid før fristen utløper.
Klage
Vedtaket om tvangsmulkt kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at brevet er
mottatt, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes
Miljødirektoratet.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). PLASTAL AS er i
tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 000,- i gebyr for den
gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.
Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til
statskassen.
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6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens internkontroll har mangler
Avvik fra:
Tillatelsens punkt 8 og 10
Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 4 og 6
Kommentarer:
Målstyring
Det kan ikke fremvises og dokumenteres at det er etablert konkrete måltall for ytre miljøforhold i
2014. Det opplyses fra virksomheten at man først ønsker å etablere et HMS-forum. I en
handlingsplan som beskriver ulike gjøremål i tiden fremover, så fremgår det bl.a. at denne type mål
skal fastsettes av HMS-forumet innen 01.05.14. Miljødirektoratet understreker at måltall for ytre
miljø skal være etablert, og det er krav til at dette kan dokumenteres skriftlig.
Miljørisikovurdering
Virksomheten har i etterkant av forrige tilsyn i 2013 arbeidet med å få på plass et system for
gjennomføring av risikoanalyser. Det er etablert en ny prosedyrebeskrivelse som sier hvordan dette
skal gjennomføres. Her fremgår det bl.a. en definisjon av hva som regnes som uønskede hendelser,
det er kriterier for oppdatering av analysene samt at de kategoriene man benytter for både
konsekvens og sannsynlighet er definert og tallfestet. Miljødirektoratet vurderer derfor at
systematikken er på plass, men selve gjennomføringen av analysene mangler. Per i dag har ikke
virksomheten noen oppdatert miljørisikovurdering med en tilhørende konkret handlingsplan for
reduksjon av miljørisiko. Det opplyses at dette arbeidet vil bli snarlig igangsatt. I den forbindelse vil
vi peke på noen temaer/områder som ikke er behandlet mht. risiko for utslipp til ytre miljø, bl.a.:
o Transport
o Avløpsledninger for prosessavløpsvann
o Kjemikaliehåndtering
o Farlig avfallshåndtering
Oppfølging av tillatelsens punkt 4.2 Særlige krav ved utslipp av løsemidler med alvorlige helse- og
miljøvirkninger
Det kan ikke fremvises dokumentasjon på hvilke vurderinger bedriften har gjort med tanke på
oppfølging av tillatelsens punkt 4.2. Det fremgår her at dersom virksomheten har kjemikalier med
de angitte risikosetningene, så skal disse snarest mulig erstattes med mindre skadelige alternativer.
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Avvik 2
Virksomheten har mangler ved sin utslippskontroll
Avvik fra:
Tillatelsens punkt 11
Endrede krav til utslippskontroll av 10.12.10
Kommentarer:
Virksomheten har fremdeles ikke fått på plass et oversiktlig måleprogram som beskriver metoder for
å bestemme utslippsmengdene i forhold til kravene myndighetene har stilt.
Forurensningsmyndigheten forventer at målinger og beregninger gjøres i samsvar med
måleprogrammet og at dette kan dokumenteres. I etterkant av forrige tilsyn er det etablert en
enkel oversikt over målingene som gjennomføres. Forurensningsmyndigheten forventer at bedriften
lager et måleprogram som omhandler alle målinger som gjennomføres, og som beskriver og
begrunner:






prøvetakingssteder
prøvetakingsfrekvens
målemetoder
vurderinger av usikkerhetene knyttet til utslippsmålinger; fra prøvetaking og analyse til
beregninger og rapportering, avvik fra standardmetoder og feil ved måleutstyr.
kvalitetssikring av alle resultater fra utslippsmålingene, og tar ansvaret for kvaliteten og
vurderingen av resultatene selv om det er konsulenter som gjennomfører målingene.

Avvik 3
Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 5 og 6
Avfallsforskriften kap. 11
Kommentarer:
Virksomheten har i etterkant av forrige tilsyn etablert en ny prosedyrebeskrivelse som omhandler
håndtering av farlig avfall ved bedriften og som beskriver arbeidsoppgaver og ansvar. Det er likevel
noen mangler her, bl.a. knyttet til virksomhetens deklarasjon av farlig avfall. Dette synliggjøres
bl.a. ved at det ikke er samsvar mellom det bedriften egenrapporterer av levert farlig avfall og det
som fremkommer i Norbas (Forurensningsmyndigheten sitt register over levert farlig avfall). Det er
en uavklart ansvarsfordeling mellom Krüger Kaldnes og Plastal, og det viser seg også at Plastal ikke
har en egen journalført oversikt over hvor mye farlig avfall som til enhver tid er lagret og hva man
faktisk har levert gjennom Krüger Kaldnes.
Ved tilsynet i 2013 ble det observert at det var mangelfull merking av farlig avfalls fraksjoner, da
avfallsbeholderne ikke var tilfredsstillende merket med innhold og EAL-kode. Dette forholdet er
fortsatt ikke utbedret.
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Avvik 4
Håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende ivaretatt
Avvik fra:
Produktkontrolloven §§ 3 og 3a
Tillatelsen punkt 5
Kommentarer:
Det kan ikke fremvises dokumentasjon på at virksomhetens kjemikalieportefølje er gjennomgått på
en systematisk måte med hensyn til substitusjonsvurderinger. Virksomheten benytter seg av
systemet ECO-online, og det er etablert en prosedyrebeskrivelse for håndtering av kjemikalier. Det
har etter forrige tilsyn vært brukt mye tid på å systematisere kjemikaliene opp imot de ulike
lokasjonene hvor de benyttes. Det er også etablert et nytt skjema til bruk ved vurderingene. Det
som nå gjenstår er en systematisk substitusjonsvurdering på alle de kjemikaliene som inngår i
virksomhetens produksjon. Miljødirektoratet vurderer at det nå er etablert et oversiktlig system,
men at selve gjennomføringen mangler.
Det ble fra virksomheten opplyst at de fleste av sikkerhetsdatabladene nå var oppdatert, men at
det manglet at par som var underveis fra produsent.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Anmerkning 1
Det bør vurderes om det skal gjennomføres ny risikovurdering av lakkavfall
Kommentarer:
Det ble ved forrige tilsyn opplyst fra virksomheten at koaguleringsvann fra lakkboksene blir tilsatt
antiklebemiddel og polymer, noe som gjør at man får ut en koaguleringsmasse som avfall. Det er
gjort analyser på innhold av denne massen, og ut ifra disse konkluderes det med at avfallet ikke
defineres som farlig avfall, og at det derfor kan behandles som restavfall. Fremlagt dokumentasjon
viser at undersøkelser ble foretatt 09.05.00.
Vår vurdering er at det med fordel kunne vært gjort nye og oppdaterte analyser av
sammensetningen av lakkavfallet, og om dette har endret seg den senere tiden. Dette må så
vurderes opp i mot gjeldene regelverk, og bl.a. for toluen er det foretatt endringer siden år 2000.
Virksomheten opplyser ved tilsynet at dette vil bli gjennomført i forbindelse med at nytt
måleprogram som skal etableres.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:




Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet
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