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Fra virksomheten:
Lars Valentin
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Andre deltagere fra virksomheten:
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Brødr. Sunde as den 28. mars 2019.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker
etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:
 Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: BRØDR SUNDE AS SUNDOLITT ÅLESUND
Organisasjonsnr.: 973171801

Eies av: 916416784

Bransjenr. (NACE-kode): 22.210 - Produksjon av halvfabrikater av plast

Kontrollert enhet
Navn: Brødr. Sunde as

Anleggsnr.:

1504.0029.01

Kommune: Ålesund

Fylke: Møre og Romsdal

Anleggsaktivitet: Kjemisk industri
Tillatelse gitt: 15. juni 2010

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte
industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema
 Levering av farlig avfall
 Brannskum



Oppfølging etter forrige tilsyn,
4. desember 2018

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø,
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt
opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Miljødirektoratet avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Varsel om gebyr
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke
kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette
betyr i så fall at dere skal betale kr. 13 100,- i gebyr for inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere
har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Oppfølging fra forrige tilsyn
Avvik 1: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.
Alt farlig avfall som var lagret ute på avfallslageret under inspeksjonen 4. desember var levert
desember 2018. Det ble framlagt deklarasjonsskjema og faktura for det leverte farlige avfallet.
En verifikasjon av kontainer for lagring av farlig avfall (merket spesialavfall) var nesten tom for nytt
egengenert farlig avfall. Utenfor farlig avfallskontainere var det lagret tomme IBC kontainere. De
opplyste under tilsynet at de planlegger å ha spillolje lagret inne i IBC kontainere med
oppsamlingsarrangement. De var i ferd med å sette opp gjerde rundt anlegget slik at anlegget blir
utilgjengelig for uvedkommende.
Prosedyre for deklarering og merking av farlig avfall var oppdatert 26.3.2019.
Elektronisk deklarering til Avfallsdeklarering.no var kommet i orden.
Avvik 2: Brødrene Sunde har ulovlig brannskum
Virksomheten har levert alle typer brannskum med PFOS som farlig avfall (avfallsstoff nummer 7051
organisk avfall med halogen og EAL kode 160508) og noe brannskum uten PFOS
Følgende brannskum er levert:
- AFF 3M FC-203,675 liter (deklarasjonsnummer 300752032)
- Filmfoam 813, 188 liter (deklarasjonsnummer 300724506)
- Arctic ATC -AR AFFF, 854 liter (deklarasjonsnummer 300715717)
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De opplyste under inspeksjonen at de har tatt analyser av flere typer brannskum de har hatt, og har
levert brannskum både med PFOS og annet brannskum de ikke lenger trenger.
Avvik 3: Ved brannøvelser og sveising slippes PFOS- og fluorholdig brannskum til grunn og sjø.
Virksomheten opplyste under inspeksjonen at de ikke lenger bruker PFOS holdig brannskum. De
hadde et lager med 400 liter Formatec 3x3 (3-3% AFF Arc Filmforming Foam) som var registrert fra
forrige tilsyn. De har kjøpt inn mer av dette brannskummet slik at de totalt har 1 000 liter. De har
tatt analyse av brannskummet Formatec 3x3 som viser at det inneholder fluorerte forbindelser som
er tillatt å ha.
Miljødirektoratet vil påpeke at det ikke er tillatt å slippe ut brannskum med fluorerte forbindelser
hvis det ikke er omfattet av tillatelsen. Utslipp av brannskum er ikke omfattet at tillatelsen. Dersom
Brødrene Sunde AS benytter dette brannskummet på øvelser eller på annet måte har utslipp til
grunn eller sjø, må det innhentes tillatelse fra Miljødirektoratet.
Avfallsdeklarering
Virksomheten deklarer selv farlig avfall til Avfallsdeklarering.no. De har virksomhetsnummer
873171812 og med navn på virksomheten Brødr. Sunde AS avd. Polymer.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
- Lov om vern mot forurensninger om avfall (forurensingsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse-, miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften)
- Internkontrollforskriften

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:







Deklarasjonsskjema for farlig avfall
Prosedyre for deklarering og merking av farlig avfall
Lagerplan for avfall
Sikkerhetsdatablad
Analyseresultater
Avfallsdeklarering

Inspeksjonsrapport 2019.207.I.miljodir
Versjon 2018.01.09

Side 5 av 5

