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Bakgrunn for kontrollen

Virksomheten har tillatelse etter forurensningsloven, til drift av anlegg for produksjon av teknisk glass og andre
glassvarer. Tillatelsen er datert 9. november 2009 og er gitt av Fylkesmannen i Oppland. Virksomheten har krav
til årlig rapportering til Fylkesmannen via www.altinn.no.
Kontrollen er en oppfølging av virksomhetens årlige egenkontrollrapportering via Altinn og virksomhetens
rapportering på måleresultater for utslipp av støv. Virksomheten har hatt tidligere hatt betydelige støvutslipp,
men har de siste årene hatt en positiv utvikling med færre overskridelser for utslipp av støv.

Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll
Utslipp til luft
Utslipp til vann
Støy
Farlig avfall
Miljørisikovurdering
Sentrale krav til anlegg og drift
- Tillatelse etter forurensningsloven av 09.11.2009
- Forskrift om begrensning av forurensning kap. 30
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Hovedfunn fra kontrollen

Det ble ikke avdekt forhold som gir grunnlag for avvik.

Om rapporten

Denne rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet. Den anses som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
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Rapporten omhandler ev. avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte
tema. Den gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid og miljøstatus på lokaliteten.
Avvik er definert som manglende overholdelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen; forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene.
Anmerkning er knyttet til forhold som miljømyndighetene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og
miljø, men som ikke kan defineres som avvik.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Det er gebyr for miljømyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og
39-6 om gebyr for kontroll av virksomheter med tillatelse. Denne virksomheten er plassert i risikoklasse 3, som
tilsvarer kr. 12 000,- i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentleglova.

Informasjon om bedriften (Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysund)
Organisasjonsnr. (underenhet):

Eies av (org.nr): 884 344 662
Navn: Glasitt AS

Navn og postadresse: Glasitt AS, Industrivegen 63,

E-post: paul.frøise@glasopor.no

Næringskode: 23.190 – Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer

Anleggsnr.*: 0517.023.01

Kommune-nr. og -navn, fylke: 0517 Skjåk, Oppland

Risikoklasse*: 3

Tillatelse datert*: 09.10.2009
*Data fra egen database for forurensningsmyndighetene

Avvik
Fylkesmannen avdekte ingen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger
Fylkesmannen har ikke gitt anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen.

Andre forhold
Produksjon av skumglass er svært energikrevende. Fylkesmannen ser positivt på at virksomheten kan vise til
en betydelig reduksjon i sitt energiforbruk.
Anlegget kjøres på full døgndrift, med kun få dager i året med driftsopphold. Nærheten til omkringliggende
bebyggelse tilsier at drifts- og kvalitetsrutiner må være godt forankret hos alle ansatte for å forebygge
overskridelser mht utslipp av støv og støy til omgivelsene. Glasitt AS har tidligere hatt utfordringer med støy
fra produksjonen. Siste kartlegging av støy ble utført i 2011 av Kildeakustikk AS (Rapport 5857-1).
Støyreduserende tiltak er utført jf. anbefalinger i rapporten fra Kildeakustikk og støyemisjonen fra anlegget

3

skal dermed overholde krav i tillatelsen. Ny vurdering av støynivået må påregnes dersom virksomheten mottar
nye klager på støy, eller endrer sin aktivitet vesentlig.
Virksomhetens årlige rapportering til Fylkesmannen viser at det fortsatt er enkelte overskridelser på utslipp av
støv. Utslippsgrensen for støv er 5 g pr. m2, målt ved nærmeste nabo over en 30 dagers periode. Utslipp av
støv oppstår i forbindelse med produksjon, intern transport og lagring av ferdig skumglass, og dels i
forbindelse med hendelser som oppstår utenfor virksomhetens område. Utfordringer med støv oppstår nå
hovedsaklig vinterstid. Fylkesmannens inntrykk er at virksomheten har fokus på overholdelse av utslippskrav
og at utfordringene knyttet til støvutslipp blir tatt på alvor. Fylkesmannen registrerer at utslippene av støv har
blitt redusert de siste årene, men har en klar forventning om at virksomheten skal overholde utslippskravene
til enhver tid. Derfor må virksomheten videreføre arbeidet med å kartlegge årsaker til støvutslipp og utvikle
rutiner og løsninger som forebygger og reduserer utslipp av støv.

Tiltaksplan for reduksjon av støvutslipp

Med bakgrunn i dokumenterte overskridelser av utslippsgrenser for støv jf gjeldende tillatelse, forventer
Fylkesmannen at Glasitt AS utarbeider en tiltaksplan for ytterligere reduksjon av støvutslipp fra sin aktivitet.
Virksomheten skal kartlegge kilder til støvutslipp og synliggjøre aktuelle tiltak for å forebygge og redusere
utslipp av støv. Planen skal være forpliktende og inneholde oversikt over når de ulike tiltakene skal være
gjennomført.
Frist for å sende inn forslag til tiltaksplan er satt til 1. mars 2015.

