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Saksbehandler, Karsten Butenschøn innvalgstelefon 69 24 71 08

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2009/033

Dato for inspeksjonen: 24. juni 2009

Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn:
Østfold Energi – Sarpsborg og Rakkestad anleggene
Adresse
Postboks 17, 1701 Sarpsborg

Virksomhetens org.nr.:
879 904 412
Virksomhetens telefon:
69 11 25 00

Kommune/kommunenr.:
Hhv 0105 Sarpsborg og 0128 Rakkestad

Bransjenr. (NACE-kode):
35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft

Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen:

Tom Johansen m.fl.
Se vedlegg 1

Karsten Butenschøn m.fl.
se vedlegg 1

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
• Mottakskontroll avfall
• Utslippskontroll luft
• Internkontroll

Rapportens status
Denne rapporten er endelig.
.

Resultater fra inspeksjonen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket avvik i forhold til regelverket
Det er gitt 2 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding
Virksomheten plikter å rette avviket. Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding
med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden eller når dette vil skje og redegjøre for de
gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er:

1. mars 2010
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Knut S. Fløgstad e.f.
senioringeniør

Karsten Butenschøn
overingeniør

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.

Tvangsmulkt:
Myndighetene har mulighet til å vedta tvangsmulkt for å sikre at ulovlige forhold rettes. En tvangsmulkt kan gis
som et engangsbeløp eller være løpende inntil forholdet er rettet.

Avvik
Ingen avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:
Rutiner for oppfølging av avtalt brenselkvalitet bør gjennomgås med sikte på å
forebygge svikt i leverandørenes kvalitetssikringsarbeid
Den fremlagte rutinen ”1075797 - Mottak og kontroll av brensel” angir i punkt 3 at alle
leveranser av brensel skal være i henhold til avtaler og at Østfold Energi kan gjennomføre
mottakskontroll visuelt eller ved å tømme hele eller deler av lasten på gulvet i mottakshallen
for en nærmere detaljert gjennomgang. Rutinen angir ingen retningslinjer for en slik ”mer
detaljert gjennomgang”. Det er heller ikke gitt kriterier for når en slik kontroll skal
gjennomføres. Vi fikk opplyst at det i praksis ikke blir gjennomført slike stikkprøver.
Anleggene brenner praktisk talt bare husholdningsavfall. Stikkprøver av denne typen avfall vil
være vanskelig å gjennomføre og vil bære mer preg av å være undersøkelser enn reell
mottakskontroll. Østfold Energi bør derfor vurdere om de skal følge opp de avtalte
kvalitetskravene på annen måte, for eksempel gjennom krav til at kommunene har et system
for å dokumentere avfallets sammensetning og eventuelle endringer over tid.
Ansvarlige i bedriften kunne ikke opplyse om det er utført en samlet
måleusikkerhetsvurdering i tilknytning kontinuerlige målere.
Det kontinuerlige målesystemet skal være tilpasset de aktuelle driftsforholdene på stedet, slik
at det leverer tilstrekkelig sikre data. Tillatelsen krever derfor at den samlede
måleusikkerheten skal være vurdert og funnet akseptabel. Vurderingene skal gjentas
regelmessig for å klarlegge om måleusikkerheten kan reduseres uten urimelig kostnad.
Under kontrollen ble det lagt frem kalibreringssertifikater som anga instrumentenes
usikkerhet, men ikke dokumentasjon av den samlede måleusikkerheten som skyldes
summen av usikkerheter ved instrumenter, målemetode, målested og forventede variasjoner
i røykgassens egenskaper.

Vedlegg 1 – deltakere

