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Deres referanse

Kine Martinsen, tlf. 22 00 36 34

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2008.157.I

Dato for inspeksjonen: 24.10.2008

Informasjon om virksomheten
Navn:
Fatland Oslo AS
Besøksadresse:
Professor Birkelands vei 30 A, 1081 Oslo

Virksomhetens org.nr.:
934 469 801
Virksomhetens telefon:
23 17 63 50

Kommune / kommunenr.:
Oslo / 301

Bransjenr. (NACE-kode):
15.110 Slakting, produksjon og
konservering av kjøtt

Tillatelse:
18. november 1974 – ”Utslipp av avløpsvann fra K/S Oslo
kjøttsenter A/S ut i indre Oslofjord, Oslo kommune (SFT)”

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Ståle Fatland
Per Øvrebø

Fra Oslo kommune (VAV):
Odd Navarsether
Cecilie Bråthen

Fra Fylkesmannen:
Kine Martinsen
Torild K. Halvorsen

Bakgrunn for kontrollen
•
•
•

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er forurensningsmyndighet ovenfor virksomheten (jfr.
miljøverndepartementets delegering av myndighet pr. 5 mai 1993).
Det er ønskelig å se på om det økte produksjonsvolumet i nåtid gjør det mulig å overholde tillatelsen
fra 1974 (jfr. årsrapport fra Fatland Oslo, 11. mai 2006).
Oslo kommune har mottatt klager på ubehagelig lukt i området.

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema
ble kontrollert:
•
•
•

Miljørisikovurdering
Utslippstillatelsen fra 18.11.1974
Problemer med lukt

I tillegg ble påslippsavtalen mellom Fatland Oslo og Oslo kommune (VAV) gjennomgått.

Resultater fra kontrollen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket
Det er gitt 1 anmerkning

Endelig inspeksjonsrapport, Fatland Oslo AS

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding
Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen ber virksomheten om å gi en skriftlig
tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i
forhold til avvik.
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 15.12.2008

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte
dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne fatte vedtak om tvangsmulkt.
Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller
Produktkontrollovens § 13. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt
engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag/uke/eller lignende etter en nærmere
angitt frist.

Definisjoner og informasjon
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: et 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.
Aktuell regelverk:
Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.regelhjelp.no.
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
• Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Internkontrollforskriften,
av 6.desember 1996 med senere endringer
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13.mars 1981, med senere endringer.
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Bedriftens internkontroll for ytre miljø har mangler
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, andre ledd punkt 1-8.
Grunnlaget for avviket (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen):

a) Virksomhetens risikovurdering av hendelser som kan medføre utslipp til ytre miljø er mangelfull.
b) Virksomheten har ikke utarbeidet planer og tiltak for å redusere risikoforholdene med hensyn på ytre
miljø.

Kommentar:
a) Virksomheten har nylig foretatt risikoanalyser på ytre miljø, men disse er mangelfulle. Årsakene som står
beskrevet er for det meste akutte og tekniske (for eksempel lekkasjer). Bakenforliggende årsaker og humane
aspekter er ikke analysert og beskrevet. Det står heller ikke beskrevet konsekvenser av utslippene (lukt,
forurensning av grunn o.l).
I en miljørisikovurdering skal alle tenkelige forurensningskilder til jord, vann og luft fra virksomheten
vurderes. Dette for å forhindre at forurensning oppstår.
Under samtale og befaring på området kom det frem punkter som bør inngå i risikovurderingen:
o
o
o
o

Forurensning av grunn
Lokale miljøaspekter som lukt
Risiko for miljøulykker
Skriftlig rutine for gjennomføring av risikovurdering

Det bør foreligge faste rutiner for statusgjennomgang av risiko hos ledelsen samt rutiner for å ajourføre
risikovurderingen. Fylkesmannen anbefaler også at alle naboklager loggføres, og benyttes som en del av
grunnlaget for risikovurdering med hensyn til ytre miljø.

b) Risikovurderingen skal ende i en handlingsplan hvor det fremgår hvilke risikoreduserende tiltak som er
prioritert. Gjennomføringen av tiltakene bør være tidsfestet og ansvarlig for gjennomføringen utpekt. Fatland
Oslo kunne ikke vise frem noen handlingsplan ved tilsynet.
Det skal også utarbeides et system for å registrere og behandle avvik som har eller kan ha konsekvenser for
ytre miljø, herunder brudd på utslippstillatelsen (f.eks for høyt slaktevolum, luktplager).

Oppfølging:
Følgende bes oversendt Fylkesmannen
a) Risikovurdering for ytre miljø med vurderinger gjort på minst ett av punktene nevnt i a).
b) Oppdatert handlingsplan for ytre miljø hos Fatland Oslo AS.
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Avvik 2: Virksomheten overholder ikke tillatelsen gitt av SFT
Avvik fra: Tillatelse fra SFT, 18. november 1974 – ”Utslipp av avløpsvann fra K/S Oslo kjøttsenter A/S ut i
indre Oslofjord, Oslo kommune”

Grunnlaget for avviket er at produksjonsvolumet er økt vesentlig utover rammen som ble fastsatt i den
opprinnelige tillatelsen jfr. tabell 1 her:

Produkt
Storfe-/kalveslakt
Griseslakt
Saueslakt

Produksjonsmengde tonn produkt/år
(tillatelsen 1974)
550
1500
250

Produksjonsmengde tonn produkt/år
(årsapport 2006)
1200
6500
350

*tabell 1

Kommentar:

Årsrapporten sendt til Fylkesmannen i 2006 viser at produksjonsvolumet til Fatland Oslo har økt betraktelig
siden utslippstillatelsen ble gitt i 1974 (se tabell 1).
Med bakgrunn i de økte produksjonsmengdene er det usikkert om Fatland Oslo klarer å overholde kravene til
utslippsmengde BOF gitt i tillatelsen.
Prøver av avløpsvannet sendes til Eurofins hvor de analyseres for totP, totN, KOF, BOF, totalt tørrstoff,
suspendert tørrstoff og pH. Analyseparametrene til Eurofins er annerledes en dem som er gitt i
utslippsavtalen til SFT med hensyn til BOF. Disse må regnes om for å kontrollere at utslippskravet holdes.

Oppfølging:
Fatland Oslo AS bes om å sende inn ny søknad om tillatelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Skjemaer
for dette ble gitt ved kontrollen. Saksbehandler hos Fylkesmannen vil være Simon Haraldsen. Det ønskes
også at en risikovurdering for ytre miljø vedlegges søknaden.
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Anmerkninger
Følgende forbedringspunkter ble avdekket under kontrollen

Anmerkning 1: Klager på lukt
Fatland Oslo har mottatt klager på lukt fra Oslo kommune, bydel Alna. Slakteriet har engasjert en konsulent
for å vurdere tiltak som vil redusere luktproblemene. På bakgrunn av rapporten har slakteriet bestemt seg for
å begynne med kjøling av gjødseltanken for å redusere bakterieveksten og derved gassutviklingen som igjen
fører til ubehagelig lukt. Dette avhenger av at bedriften mottar mer strøm. Søknad om dett er sendt Hafslund.
Under kontrollen ble det satt som mål at kjøling av gjødseltank skal være i gang til sommeren 2009.
Fylkesmannen ønsker plan for videre fremdrift i saken innen februar 2009. I en eventuell ny tillatelse fra
Fylkesmannen vil det kunne stilles krav til lukt.

Andre kommentarer/utdypninger:
Kommentar 1: Oppfølging av påslippsavtalen gitt av Oslo kommune(VAV)
Fettutskilleren til Fatland Oslo tømmes helt og spyles annenhver måned av Septico. Kommunen etterlyser
skriftlig tømmeavtale for dette. Det utføres tre måleserier av avløpsvannet i året. Kommunen ønsker også at
temperatur i fettutskilleren måles da dette er avgjørende for at den skal fungere optimalt.
Det skal også foreligge skriftlige rutiner for vedlikehold av fettutskilleren, rutiner for prøvetagning og
beredskapsplan hvor det står at kommunen skal varsles ved avvik.
Det ble også stilt spørsmål om størrelsen til fettutskilleren for å kunne kontrollere at denne er rett
dimensjonert i henhold til krav.

Kommentar 2: Andre tiltak
Det jobbes med å redusere bruken av vann i slakteriet. Vann brukes kun til vask. Det finnes kun noen få
slanger igjen som alle er utstyrt med selvlukkende kran.
Fatland Oslo AS opplyste om at det finnes en oljeutskiller på tomten som ikke er i bruk. Bedriften bør vurdere
tiltak for å fjerne eller fylle denne for å begrense muligheten for forurensning til miljøet.

Kommentar 3: Ny tillatelse
Ved søknad om ny tillatelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, må det påsees at det er samsvar mellom
denne og påslippsavtalen gitt av Oslo kommune.
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