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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
Orkla Foods Norge AS, avd. Toro Elverum, 28.08.2014:
Fylkesmannen avdekket 0 avvik og 2 anmerkninger:
 Det forekommer enkeltstående overskridelser av grenseverdier for utslipp, temperatur
og pH. Dette blir ikke rutinemessig avviksbehandlet
 Det er ikke etablert fast rutine for årlig innlevering av farlig avfall

Virksomheten må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.11.2014 på at avvikene er rettet.
Virksomheten bes også gjøre en vurdering av anmerkningene. Oppfølgingen etter
inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Steinar Østlie
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 973 088 866

Eies av: 916 170 858

Besøksadresse: Fasanvegen 41, Grundsetmoen

Telefon: -

Bransjenr. (NACE-kode): 10.850

E-post: -

Kontrollert anlegg
Navn: Orkla Foods Norge AS, avd. Toro Elverum

Anleggsnr: 0427.0012.01

Kommune: 0427 Elverum

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelind.

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 08.11.2012

Tillatelse sist oppdatert: -

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, rutiner for substitusjon
 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)

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 2 anmerkninger innen de områdene
som ble kontrollert. Virksomheten bes om å gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle
tiltak knyttet til disse. Vi ber om en skriftlig redegjørelse av vurderingene og eventuelle tiltak
innen 01.11.2014.
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Klageadgang
Pålegget om redegjørelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan
påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 19.08.2014). Dette betyr at dere skal betale kr. 12 600 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. 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: Elverum kommune

6. Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Det forekommer enkeltstående overskridelser av grenseverdier for utslipp, temperatur
og pH. Dette blir ikke rutinemessig avviksbehandlet
Kommentarer:
Bedriften fikk ny utslippstillatelse i 2012 med vesentlig høyere utslippsrammer. Noen
enkeltmålinger har overskredet de nye grenseverdiene for temperatur, pH og konsentrasjonsgrensen for total fosfor. Dette er tidligere kommentert i tilbakemeldingen på bedriftens
egenrapport.
Slike overskridelser har ikke blitt avviksbehandlet etter bedriftens avviksrutiner.
Noen lave pH-målinger mener bedriften kan skyldes lang oppholdstid i slamavskillere ved lav
produksjon. Dessuten har tomatbaserte råvarer sure sauser. Avløpets pH vil derfor være noe
produktavhengig.
Avløp som passerer målestasjonen omfatter kun prosessavløpet, dvs. at bedriftens
sanitæravløp går utenom, og kobles til utslippsledningen fra bedriften nedstrøms.
Sanitæravløpet utgjør ca. 25 % på volumbasis. Påslippet av sanitæravløp kan bidra til å
nøytralisere prosessavløpet når dette ligger utenfor tillatt pH-område. Bedriften har ikke
tilgang til å kunne ta ut prøver av sammenblandet avløp fra prosess og sanitærdelen.
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Anmerkning 2
Det er ikke etablert fast rutine for årlig innlevering av farlig avfall
Kommentarer:
Det ble ikke levert farlig avfall for 2013. Dette har delvis sammenheng med at bedriften
foretok opprydning av avfall i 2012. Det er imidlertid ikke etablert fast rutine for årlig
levering av farlig avfall, slik avfallsforskriften § 11-8 tilsier.
Det er inngått avtale med Ragn Sells om avhenting av alt avfall ved bedriften. Rutiner for
lagring og håndtering av farlig avfall er tilfredsstillende, men lagringscontainer hadde ved
inspeksjonen en stikkende lukt av løsemidler.

8. Andre forhold
Bedriften har ca. 100 ansatte.
Produksjonen omfatter Trondhjems hermetikk, Toros ferdigmat og andre/nye produkter. Det
settes i gang produksjon av en ny fiskesaus. For øvrig ventes ingen store endringer i
produktspekteret i nær framtid. Krydder til bedriftsmarkedet ble solgt ut i 2011.
Virksomheten er sertifisert etter egne Orkla-standarder, tilsvarende BRC-standarden. Det
gjennomføres inntil videre 2 årlige interne revisjoner.
Bedriften har et sett med KPI’er som evalueres ved ledelsens gjennomgang. Det foreligger
ikke lenger en samlet KPI-oversikt, noe som gjør en statusvurdering noe mindre tilgjengelig
for f.eks. eksterne myndigheter.
Det er nettopp gjennomført ny ROS-analyse for ytre miljø etter en mal som brukes i Orkla.
Bedriftens kjemikalier og råstoffer er ikke risikovurdert mot ytre miljø, men mot helserisiko.
EcoOnlines løsning for sikkerhetsblad brukes.
Virksomheten har hatt fokus på å redusere svinn i produksjonsprosessen. Svinn i denne
sammenhengen omfatter bl.a. søl fra maskiner og transportbånd til golv, samt tilmåling av
korrekte mengder råvarer. Dette er viktige tiltak for å redusere utslippene fra produksjonsprosessen.
Bedriften anser at aktiviteten ikke forårsaker vesentlige ulemper med påvirkning av støy eller
lukt på omgivelsene. Det er under utbygging et nytt boligfelt syd for bedriften, som ikke er
lokalisert nærmere enn eksisterende bebyggelse. Lastebiler og vogntog som ankommer
bedriftsområdet om natten for å losse råvarer, kan utgjøre en støykilde dersom bilene står
parkert med kjøleaggregater er i drift.
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