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Rapport fra inspeksjon av BIR Nett AS 12. desember 2014
Rapportnummer: 2014.145.I.FMHO
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten: Terje Strøm

Fra Fylkesmannen i Hordaland:
Eric Backer-Røed

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatene fra inspeksjonen. Dersom vi ikke får melding om
faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten endelig.
Fylkesmannen fant ingen avvik innen de temaene som ble kontrollert.

Kjell Kvingedal
miljøvernsjef

Eric Backer-Røed
senioringeniør

Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Kopi til:
Bergen kommune

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51

Postboks 7700

5020

Bergen

Miljøvern- og klimaavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

1.

Informasjon om virksomheten

Navn: BIR Nett as

Kontrollklasse/risikoklasse: 3

Besøksadresse: Nøstetorget 5, 5011 BERGEN
Postadresse: Postboks 6004, 5892 BERGEN
E-post: bir@bir.no

Telefon: 55277701

Kommune: Bergen

Organisasjonsnr.: 990843163

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 innsamling av ikkefarlig avfall

Eier (org.nr.): 990766665

Tillatelse sist oppdatert: 21.oktober 2014

Forrige tilsyn:

2.

Bakgrunnen for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav som er fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven med forskrifter blir overholdt.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
 internkontroll
 farlig avfall
 tillatelse av 13. mars 2014 med endring av 21. oktober 2014

3.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen fant ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert.

4.

Kontrollgebyr

BIR nett as skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Virksomheten
er plassert i risikoklasse 3 i tillatelsen. Dette betyr at dere skal betale 4500 kroner for den
gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir ettersendt fra Miljødirektoratet.

5.

Offentliggjøring

Denne rapporten vil være tilgjengelig for allmenheten via Fylkesmannen i Hordaland sin
postjournal på www.fylkesmannen.no/hordaland, jf. offentlighetsloven.
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6.

Dokumentunderlag














Forurensningsloven
Forurensningsforskriften
Avfallsforskriften
Internkontrollforskriften
Tillatelse datert 13. mars 2014 med endring av 21. oktober 2014
Terminal Jekteviken, Kjøreplan ved båtanløp, desember 2014
Terminal Jekteviken, Beredskapsplan for grunnarbeider, oktober 2014
Risikovurdering miljø, versjon 1,2
Skjema for risikovurdering, 30.10.2014
Beredskapsplan, Veidedekke
BIR Nett AS, Terminalbygg Jekteviken, risikovurderingsrapport SHA, juni 2014
BIR Nett AS, Terminalbygg Jekteviken, ytelsesbeskrivelse, juni 2014
Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, Multiconsult, 29.januar 2014

Informasjon om regelverket finner dere på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner




7.

Avvik: brudd på krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel brudd på krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår
fastsatt i tillatelsen eller dispensasjoner).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å
påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

Avvik

Vi fant ingen avvik under inspeksjonen.

8.

Anmerkninger

Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

9.

Annet

Det var fram til tilsynsdagen levert to båtlass med forurensede masser til Nederland for
destruksjon. Hver båtlast var på cirka 4500 tonn. Luktulempene som var ventet har så langt
vært mindre enn fryktet. Opplasting og levering på båt har foregått uten søl og uønskede
hendelser. Samarbeid med nabolag og informasjonsopplegg har fungert godt, selv i perioder
med nattarbeid. Arbeidet med fjerning av de resterende forurensede massene i byggegropen er
planlagt ferdig før jul.
Følgende var til stede under tilsynet:
-

Hans Aakre, Prosjektleder Veidekke AS
Eva Kathrine Frøisland, Assisterende anleggsleder, Veidekke AS
Malin Andrén, SHA- koordinator utførelse (KU), SWECO
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-

Øyvind Høvding, miljørådgiver/miljøgeolog, Muliticonsult
Terje Strøm, byggherre og daglig leder BIR Nett
Camilla Tangenes, byggherrens representant og prosjektleder BIR Nett

Fra Fylkesmannen stilte senioringeniør Eric Backer - Røed, og miljøvernsjef Kjell Kvingedal
som tilsynsleder.
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