Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Tilsynsrapport
Tilsyn ved Hunn krematorium, Gjøvik
Dato for tilsyn: 6.5.2014

Saksnummer: 2014/3315

Tema for kontrollen
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Internkontroll/kvalitetssystem
Utslipp til luft og måleprogram
Drift og vedlikehold av forbrenningsanlegg
Avfallshåndtering
Miljørisikovurdering
Sentrale krav til anlegg og drift
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 10
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5

Rapporten
Denne rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet. Den anses som endelig dersom vi ikke
får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de
kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus på lokaliteten.

Kontrollen
Tilsynet er utført med hensyn på å vurdere virksomhetens oppfølging og etterlevelse av krav som
framsatt i brev fra Fylkesmannen av 3.7.2012 om dispensasjon forurensningsforskriftens § 10-7 og
øvrige krav i forurensningsforskriftens kap. 10. Utslipp fra krematorier. Kontrollen var varslet på
forhånd.
Under kontrollen var det gjennomgang av driftsrutiner, forbrenningsanlegg og samtale med
driftspersonell.

Kontrollert virksomhet
Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber om tilbakemelding
dersom noe ikke stemmer.
Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Navn: Gjøvik Kirkelige Fellesråd

Organisasjonsnr. : 976 988 698
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Besøksadresse: Hunnsveien 57, Gjøvik

Eies av (org.nr):

Postadresse: Standgata 13 A

Telefon: 61 14 64 80

E-post: post@gjovik.kirken.no

Næringskode: 94.910 Religiøse organisasjoner

Deltakere ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Line Bakkum
Marianne Brattsveen
Roy Holm

Fra Fylkesmannen:
Stein Egil Granli
Line Andresen

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.

Gebyrsats for kontrollen, virksomheter med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-3. § 39-7 omhandler gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse
etter forurensningsloven. Det er besluttet å bruke gebyrsats 3, på kr 11 600,-.
Faktura vil bli oversendt virksomheten fra Miljødirektoratet. Gebyret skal dekke kostnader forbundet
med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. Det skal
sendes en skriftlig tilbakemelding fra virksomheten om hva som er gjort og hva som gjøres for å
rette avvik. Vi ber også om en tilbakemelding om anmerkninger som er gitt.
Frist for tilbakemelding: Innen 4 uker

Informasjon om tvangsmulkt
Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller
dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig. Tvangsmulkt kan brukes for å sikre gjennomføring av
tiltak mot forurensning eller for å sikre tilbakemelding til Fylkesmannen angående dette. Vi viser til §
73 i forurensningsloven. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt er enkeltvedtak og kan påklages.
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Avvik
Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomheten har registrert flere avvik i forbindelse med røykgass som går «by-pass». Dette oppstår
når høy røykgasstemperatur fører til at røykgassen automatisk ledes utenom filtrene. Når disse
situasjonene oppstår går røykgassen urenset ut i lufta.

Avvik fra:
Krav til utslippsgrenser i forurensningsforskriften § 10-7.

Kommentarer:
Etter samtale med driftspersonalet viser det seg at det er mange utfordringer knyttet til
gjennomføringen av kremasjonene og temperaturstyringen. Pga svært ulikt innhold i kistene oppstår
enkelte forbrenningsforløp der røykgasstemperaturen blir så høy at røykgassen ledes utenom filtrene.
Dette skjer automatisk for å unngå skade på rensefiltrene ved høye temperaturer.

Avvik 2
Fastsatte krav til røykgasshastighet og røykgasstemperatur overholdes ikke til enhver tid, jf. årlige
utslippsmålinger.
Avvik fra:
Krav om at røykgasshastigheten ved normale driftsforhold de første 30 minutter av forbrenningen ikke
skal være mindre enn 6 m/s og røykgasstemperaturen ikke skal være mindre enn 130°. Med
henvisning til Fylkesmannens vedtak av 3.7.2012, om dispensasjon fra § 10-7 i
forurensningsforskriften.
Kommentarer:
Målinger utført av Veritas i 2013 og 2014 viser at utslippskravene ikke overholdes til enhver tid.
Årsakene til avvik er i en viss grad sammenfallende med avvik 1. Innholdet i kistene vil ofte være
avgjørende for forbrenningsforløpet og hvilke utslag man får mht rensing av røykgass.
Driftspersonalet ved krematoriet mener at det under gjennomføring av utslippsmålinger kan oppstå
feilkilder pga noe endrede driftsforhold.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:
Anmerkning 1
Virksomheten har gode rutiner som sikrer levering av avfall som oppstår i forbindelse med driften.
Levert avfall dokumenteres i virksomhetens internkontrollsystem. Det er ønskelig at virksomheten
etablerer skriftlig rutiner som viser hvilke avfallsfraksjoner som genereres og hvor avfallet leveres.
Avfall som oppstår i forbindelse med driften skal innrapporteres i den årlige rapporteringen via Altinn.
Anmerkning 2
Virksomheten har gode praktiske rutiner for gjennomføring av øvelser i forbindelse med beredskap og
nødsituasjoner. Vi ser likevel et potensial for forbedring i form av skriftlig dokumentasjon av rutiner og
dokumentasjon på gjennomførte øvelser. Det videre ønskelig at virksomheten ser nærmere på sine
rutiner for avvik og avvikshåndtering.
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Anmerkning 3
Etter nærmere gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem, viser det seg at rapporterte
måleresultater for rapporteringsåret 2013 stammer fra jan/feb. 2014. Virksomheten må påse at
utslippsmålingene utføres i samme år som det skal rapporteres for.

