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Rapport fra Fylkesmannen etter felles HMS-tilsyn ved Berthas Bakerier
Bakgrunn
Vi viser til gjennomført inspeksjon ved Berthas Bakerier i Hov den 07.05.2014.
Denne kontrollen er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon som HMS-etatene gjennomfører etter
internkontrollforskriften; forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Kontrolltemaet er her begrenset til avvikshåndtering innen internkontrollen.
Ved inspeksjonen ble det sett på dokumentasjon angående avviksregistrering og
-behandling.
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
- Morten Lien, Arbeidstilsynet (tilsynsleder)
- Elin Hilde, Fylkesmannen i Oppland
Resultat
Hovedrapport fra tilsynet er utsendt 09.05.14 fra Arbeidstilsynet, som ledet tilsynet. Det ble ikke
påvist avvik eller gitt anmerkninger.
Det kom frem ved tilsynet at bedriften hadde rutiner for avvikshåndtering, og at avvik var registrert
og behandlet. For ytre miljø var det ikke eksempler på registrerte avvik, men det var flere angående
arbeidsmiljø for 2014.
Resultatene fra den landsomfattende tilsynsaksjonen vil bli oppsummert og informert om når de er
klare, jf også etatenes internettsider.
Oppfølging av tillatelse og påslippsavtale
Bedriften har en eldre tillatelse til utslipp etter forurensningsloven, datert 07.12.88, oppdatert
07.11.1990. Det er her krav om fettutskiller, og det er satt en grense på 250 kg BOF7/døgn for utslipp
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til vann. Dette er samme krav som i påslippsavtalen mellom kommunen og bedriften. Avtalen er av
18.02.97. Avløpsvannet fra bedriften føres til det kommunale renseanlegget i Hov.
I tillegg har tillatelsen fra tidligere SFT konkrete krav angående bruk av fyringsolje og også støykrav.
Det er krav om 3-4 prøvetakinger av avløpsvann pr år, og det skal analyseres på KOF, tot-P og SS, i
tillegg til pH. Det skal rapporteres mg/l vatn og kg/dag, ifølge tillatelsen.
Myndigheten etter forurensningsloven for næringsmiddelindustri er senere delegert til
Fylkesmannen. Dvs. det må søkes Fylkesmannen ved behov for endringer i tillatelsen.
Ved tilsynet i mai nevnte bedriften at Baxt AS hadde overtatt som eier fra 2014, og at produksjonen
nå er økende. Det kan bety at avtalen mellom kommunen og bedriften om påslipp av avløpsvann bør
gjennomgås og vurderes i forhold til fremtidig produksjon. Fylkesmannen ber om å bli orientert om
eventuelle endringer her.
Siden eksisterende tillatelse til utslipp er gammel og ikke ajourført i henhold til dagens situasjon, så
vil vi vurdere om det bør opprettholdes, eventuelt endres.
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