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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Profil-Lakkering AS
Kontrollnummer: 2018.046.I.FMOP
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Vera Flatebø
Andre deltagere fra virksomheten:
Tom Rickard Taje
Helge Magne Øvstetun
Tore Skoglund

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Linn Christin Rueslåtten
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Oppland:
Line Andersen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Profil-Lakkering AS den
15.11.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen 8. januar 2019.
Fylkesmannen i Oppland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkninger under
inspeksjonen.
Derimot framkom det enkelte andre forhold under inspeksjonen som det kan være nyttig
for virksomheten og våre saksbehandlere å kjenne til. Disse forholdene 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: PROFIL-LAKKERING AS
Organisasjonsnr.: 972328782

Eies av: 958035306

Bransjenr. (NACE-kode): 25.610 - Overflatebehandling av metaller

Kontrollert enhet
Navn:

Profil-Lakkering AS

Anleggsnr.: 0529.0005.03

Kommune: Vestre Toten

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling
Tillatelse gitt: 23.10.2008

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
risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft





Utslipp til vann
Avfall
Kjemikalier

Rapporten omhandler eventuelle 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 anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15.
november 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått ressursbruk vil Profil-Lakkering AS bli ilagt et gebyr på kr
17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

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
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Endringer i eierskap
Profil-Lakkering AS ble kjøpt opp av Hydal Aluminium Profiler AS, med formell
overtagelse 10. oktober 2018. De to virksomhetene har fra dette tidspunktet hatt felles
ledelse.
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Endringer i overflatebehandlingen av aluminiumproduktene
Profil-Lakkering AS har frem til 2018 benyttet seksverdig krom i prosessen med beising
av overflatene på aluminiumproduktene. Virksomheten gikk over til kromfri
overflatebehandling i mars 2018.
Utslipp til luft
Under tilsynet kom det frem at utslippspunktene for utslipp til luft som omtales i
virksomhetens utslippstillatelse antageligvis ikke stemmer med hvilke utslippspunkter
som faktisk er etablert i lokalene. Blant annet går det frem av utslippstillatelsen at
virksomheten skal ha avlufting over tak fra beisebadene, og at disse utslippene skulle
vært kartlagt og innrapportert til SFT innen 2009. Nåværende eiere har ikke funnet noen
slik avlufting, og verken virksomheten eller Fylkesmannen har funnet noe som
dokumenterer et slikt luftutslipp. Derimot er det mistanke om at det er lufting ut fra
herdeovnen, noe som ikke er omtalt i tillatelsen.
Under tilsynet ble det også drøftet hvorvidt det er behov for nye målinger av støvutslipp
fra avsuget fra sprøyteanlegg for pulverlakkering. Luften fra sprøyteanlegget renses via
innendørs filteranlegg og slippes tilbake i arbeidslokalene. Det ble gjennomført målinger i
2014 som viste verdier langt under utslippskravet. Det har ikke vært endringer i driften
etter 2014, og det har ikke blitt stilt krav om nye målinger fra Miljødirektoratets side i
tiden etter 2014 og frem til Miljødirektoratet tilbakeførte myndighetsansvaret for
bedriften til Fylkesmannen i Oppland i 2017.
Fylkesmannen tar sikte på å følge opp disse forholdene sammen med virksomheten i
løpet av 2019. Dersom det viser seg at beskrivelsene av- og kravene knyttet til
utslippspunktene for luft i utslippstillatelsen ikke er i samsvar med faktiske forhold, vil
Fylkesmannen måtte foreta en endring av tillatelsen.

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)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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