Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Informasjon om virksomheten
Navn: Veolia Miljø Industri AS

Rapportnummer: 2008. 335. I.SFT/DSB

Postadresse: Omaggata 110 C, 6517 Kristiansund

Organisasjonsnr.: 987887915

Besøksadresse: Omaggata 110 C, 6517 Kristiansund

SFTs saksnr.: 2008/433

Telefon: 71 68 31 00

Utslippstillatelse av: 31.01.2001 SFT

E-post adresse:

Bransjenr. (NACE-kode): 90

Kommune.: Kristiansund

X ISO-14001-sertifisert

Virksomheten er:
importør
forhandler

EMAS-registrert
Dato:
25.06.2008

produsent X behandler

Informasjon om kontrollen
Tilstede fra virksomheten:
Svein Helge Larsen

Tilsynspersonell:
Britt Endre, SFT
Øivind Brevik, DSB
Mette Nilsen, Statens strålevern
Gunnhild Liva Austvoll, FMVA i Møre og
Romsdal

Følgende hovedtema ble kontrollert:

X internkontroll
X risikovurdering

støy
forbudte og strengt regulerte stoffer

utslipp luft og/eller vann

substitusjon

farlig avfall

klassifisering, merking og emballering

X beredskap
egenrapportering
tillatelse

deklarering til Produktregisteret
HMS-datablader

X Annet: vedlikehold, ettersyn og tilstandskontroll av
tanker

Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i
disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse,
miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra kontrollen
Det ble avdekket 2 avvik under kontrollen. Avvikene er nærmere beskrevet på side 3 i denne
rapporten.
Rapporten
Rapporten er skrevet på bakgrunn av en felles inspeksjon gjennomført av DSB og SFT
Tilbakemeldingen skal sendes SFT.
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig
bekreftelse innen 1. september 2008 på at avvikene er rettet. Dersom virksomheten mener at det
ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og
fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.
Varsel om tvangsmulkt
Vi varsler herved at dersom SFT ikke har mottatt en tilbakemelding innen 1. september 2008 med
en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil SFT og DSB vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf.
forurensningsloven § 73 og brann- og eksplosjonsvernloven §39. En eventuell tvangsmulkt vil tre i
kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr. 30 000,- første dag. Kommentarer til varslet
kan sendes til SFT innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt.
Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll
av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 13.300 i gebyr for den
gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.
Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven.
Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og Romsdal
___________________________________________________________________________
Utarbeidet dato:30.06.2008
Sign.:
Inspektør : Britt Endre
Sign:

Godkjent dato:
Sign:
Statens forurensningstilsyn Overordnet: Bjørn Bjørnstad

Sign:
Direktoratet for
Overordnet: Tom Ivar Hansen
samfunnssikkerhet og
beredskap
__________________________________________________________________________
Inspektør: Øivind Brevik
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Avvik
Avvik 1:
Tankanlegget er ikke i samsvar med tillatelse gitt av DSB (13.11.00)
Avvik fra:
Forskrift om brannfarlig vare og tillatelse gitt av DSB (13.11.00)
Kommentarer:
Tankanlegget er i uoverensstemmelsene i forhold til tillatelsen og gjelder blant annet:
 Det oppbevares andre mengder og klasser av brannfarlige væsker.
 Tankene og rørsystem er ikke merket.
 Overfyllingsvarsel er ikke installert
 Løfteører er montert inn over tanktaket og hindrer avlastningsfunksjonen.
Virksomheten opplyste at tankparken ikke har brannfarlige varer i samsvar med tillatelsen og må
søke om ny tillatelse.

Avvik 2:
Veolia Miljø Industri AS har ikke et dokumentert vedlikeholdsprogram og driftsprosedyrer
for sitt tankanlegg.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 7,
og forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff §§ 18 og 19.
Kommentarer:
Veolia Miljø Industri AS har ikke etablert en dokumentert vedlikeholdsprogram og prosedyrer for
tankanlegget, og heller ikke angivelse av intervaller for tilstandskontroll med akseptkriterier.
Under kontrollen opplyste virksomheten at de har hatt en flytting av tanker fra en tidligere lokalitet
og til en eksisterende tankpark på Vikanholmen. Bedriften har nå en gjennomgang av hele
tankparken med innhenting av dokumentasjon, utførelse av tykkelsesmålinger, sliping og maling av
tankene. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2008.
I følge virksomheten skal det utarbeides et vedlikeholdsprogram med regelmessig tilstanskontroll
for tankanlegget.

Kommentarer/andre forhold:
Risikovurderinger
Veolia Miljø industri AS har gjennomført risikoanalyser innenfor flere områder i henhold
til deres HMS aktivitetskalender 2008. Tilsynsmyndighetene ble forelagt risikoanalyser for avfall
og akutt forurensing. Aktivitetskalenderen gjenspeiler noen tiltak fra risikoanalysene.
Tilsynsmyndighetene er positiv til at Veolia Miljø industri AS har gjennomført risikoanalyser for de
ulike aktiviteter de har på anlegget.
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Nytt vannrenseanlegg
Veolia Miljø industri AS har nylig igangsatt et nytt renseanlegg for slop. Det er et
ultrafilteringsanlegg med ultra- og nanofiltrering. De kaller det for ”TOC maskinen” .
Egenrapporten for 2007 viste overutslipp på TOC og på enkelte tungmetaller (Arsen og kobber).
Virksomheten opplyser at de har gjennomført tiltak for å redusere utslipp med installering av det
nye renseanlegget som reduserer TOC og tungmetaller.
Beredskap
Virksomheten er med i Vestbase sitt industrivern og har planlagt beredskapsøvelse med akutt
forurensing og brann/slukkeøvelse i samarbeid med industrivernet til høsten.
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