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

Star Maling og Lakkfabrikk,
Postboks 593,
3412 Lierstranda

Dato for inspeksjonen:26.november 2008
Rapportnummer: 2008.406.I.SFT

Ved: Inger Venge
Informasjon om virksomheten
Besøksadresse:
Kommune:
Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):
Virksomheten er:
importør forhandler
annet:

Husebysletta 9,
3400 Lier
Lier85 73 00
32
24.301

produsent

bruker

Organisasjonsnr.:

971 772 360

SFTs saksnr.:
Tillatelse datert:
(evt) endringer:

2008/641-6
21.august 1997,
13.mars 2000

ISO-14001-sertifisert
EMAS-registrert

Informasjon om inspeksjonen
Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen:
Inger Venge

Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):
Marie Nordby, Beryl C.Nygreen og Cathrine
Skjærgård
utrykning

Bakgrunn for kontrollen: rutine
særskilt oppfølging
Følgende hovedtema ble kontrollert:
vedlikehold
tillatelse
internkontroll
tankanlegg
risikovurdering
klassifisering, merking og emballering
utslipp luft og/eller vann
deklarering til Produktregisteret
farlig avfall
forbudte og strengt regulerte stoffer
støy
substitusjon
egenrapportering
vaskemiddelregelverk
storulykke
sikkerhetsdatablader

Resultater fra inspeksjonen
Det ble avdekket 3 avvik under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet
fra side 2 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjon er nærmere beskrevet på side 2.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.

1.12.08
dato

inspektør

Statens forurensningstilsyn

seksjonssjef

Side 1 av 5

Inspeksjonsrapport 2008.406.I.SFT

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.
Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes
side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en
skriftlig bekreftelse innen 1.mars 2009 på at avvik 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.
Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for
kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 10 500 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 Buskerud.

Avvik
Avvik 1: Virksomhetens rutiner for overholdelse av kjemikalieregelverket har enkelte
mangler
Avvik fra: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter,
§ 5 annet ledd, punkt 1 og 7.
Kommentarer:
STAR Maling og Lakkfabrikk har etablert internkontroll og kunne blant annet fremlegge
prosedyre nr. 751 ”Klassifisering, merking og utarbeidelse av HMS-datablad”, som også
nevner at deklareringspliktige produkter skal deklareres til Produktregisteret (PR). Men
virksomheten mangler system for å følge opp bl.a. endringer i sammensetning av råvarer og
melde endringer til PR. Virksomheten uttrykte at dette er et kapasitetsproblem.
Internkontrollrutinene må likevel være tilstrekkelige for også å sikre:
•
•
•

tilfredsstillende oppdatering av produktinformasjon i Produktregisteret, inklusiv
oppdatering av råvarer
samsvar mellom opplysninger i Produktregisteret og sikkerhetsdatablad
overholdelse av vaskemiddelregelverket
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Avvik 2: Virksomhetens deklarering og oppdatering til Produktregisteret er mangelfull
Avvik fra: forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, § 21
Kommentarer:
Alle deklarerte opplysninger må oppdateres ved endringer, for eksempel når sammensetninger
endres eller råvarer byttes. Virksomheten må sikre at det er samsvar mellom opplysningene
som er meldt til Produktregisteret og det som står på etikett og i sikkerhetsdatablad.
Ved stikkprøve av STARs produkter ble det blant annet funnet følgende mangler:
1. Trygg Husvask og Trygg Kraftvask omsettes med STAR sine etiketter, men disse
produktene er ikke deklarert til Produktregisteret (PR).
2. Mangelfull deklarering og oppdatering av opplysninger:
•

For en del produkter er det ikke samsvar mellom opplysningene om sammensetning
og faremerkingen i Produktregisteret. Ni av disse ble tatt opp under inspeksjonen.
Manglende samsvar skyldes for de fleste at sammensetningene ikke er oppdatert i PR
og at bare endring i merking er meldt inn. STAR opplyste for øvrig at fire av disse ni
ikke lenger produseres.

•

STAR Maling og Lakkfabrikk har 41 deklarasjoner registrert i PR som inneholder
råvarer som er meldt utgått. STAR Maling og Lakkfabrikk fikk under inspeksjonen en
liste over disse deklarasjonene og kommenterte at samme råvare inngår i mange
produkter.

•

Virksomheten har mange produkter som ikke er tilfredsstillende deklarert, i tillegg til
dem med utgått råvare. I hovedsak er det sammensetningene som er mangelfulle.
SFT påpekte at virksomheten også i 2006 hadde mange deklarasjoner ”under
behandling”, og at Arbeidstilsynet Oslo ga pålegg om å få dette i orden. Nye
deklarasjoner ble da innsendt til PR, og saken lukket fra Arbeidstilsynet sin side.
Det er nå totalt like mange ”under behandling” som i 2006.
STARs oppfølging av deklarerte produkter må bedres, jf. avvik 1.

Avvik 3: Virksomhetens vaske- og rengjøringsmidler overholder ikke kravene i
produktforskriften
Avvik fra: forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(Produktforskriften), §§ 3-8, 3-9 og 3-10.
Kommentarer:
Virksomheten har enkelte produkter som omfattes av vaskemiddelregelverket, blant annet
Trygg Husvask, Trygg Kraftvask og Trygg Soppvask. Disse produktene er ikke merket i
henhold til kravene i produktforskriften.
Dersom STAR velger å omsette vaskemidler med sine egne etiketter, må virksomheten ta en
gjennomgang av vaske- og rengjøringsmidlene og sørge for at vaskemiddelregelverket
overholdes.
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Det er blant annet krav til å ha
• tilgjengelig dokumentasjon på biologisk nedbrytbarhet av tensider
• innholdsstoffer på merkeetikett (atskilt fra evt. faremerking)
• liste over innholdsstoffer på offentlig tilgjengelig nettsted
Produktforskriften §§ 3-8 og 3-9, som er særnorske regler, setter krav til innhold av fosfor i
vaskemidler og merking av vaskemidler med teksten ”MED/UTEN FOSFAT”.
Bl.a. Husvask manglet denne merkingen.

Produktforskriften §§ 3-8 og 3-9, som er særnorske regler, setter krav til innhold av fosfor i
vaskemidler og merking av vaskemidler med teksten ”MED/UTEN FOSFAT”.
Bl.a. Husvask manglet denne merkingen.

Kommentarer/andre forhold:
Risikovurderinger
Resultatene av et enkelte risikovurderinger ble framvist, og det ble opplyst at egne,
regelmessige risikoanalyser gjennomføres hvert 3. år og ved betydelige endringer.
REACH: Star Maling og Lakkfabrikk kjøper i hovedsak sine råvarer fra Europa. Under
inspeksjonen redegjorde bedriften for at de har henvendt seg til sine råvareleverandører for å
sikre seg at disse ville preregistrere aktuelle stoffer før fristen 1. desember. STAR vil ikke
preregistrere selv. Carbolines import til EØS vil bli håndtert felles av konsulent
(enerepresentant) i England.
Sikkerhetsdatablader: Disse ble kun sett på for å sammenholde mot opplysninger deklarert til
Produktregisteret.
PCB: Virksomheten opplyste at utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer (445
stk.) er skiftet ut og at PCB-holdige vinduer (56 stk.) er merket.
Brannskum: Det ble opplyst at virksomheten ikke har benyttet PFOS-holdig brannskum.
VOC-utslipp: Årlige målinger av VOC-utslipp viser at nivået ligger langt under 3 % grensen.
Virksomheten vurderer derfor å redusere hyppigheten av målingene.

Side 4 av 5

Inspeksjonsrapport 2008.406.I.SFT

Dokumentunderlag
Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for og som var viktighet som
dokumentunderlag for inspeksjonen ved virksomheten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forurensningsloven
Produktkontrolloven
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter (produktforskriften)
forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier
forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH artikkel 31 og vedlegg II, jf. forskrift av
30. mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften)
Tillatelse/utslippstillatelse fra SFT datert 13.mars.2000
Aktuell korrespondanse mellom SFT og virksomheten
Tidligere tilsynsrapporter, bl.a. rapport datert 22.-23.mai 2007 fra Arbeidstilsynet

Andre dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av tilsynet innhentet som
verifikasjon under inspeksjonen:
• System for risikovurdering (eksempler for storulykke, uønskede hendelser, tiltaksplan
pr.7.juni 2007)
• Råvarer som er klassifisert som miljøskadelige (oversikt for vurdering etter
storulykkeforskriften)
• Plan for utfasing av råvarer/ferdigvarer (M-1-01-03, revidert 24.11.08)
• Godkjenning og registrering av råvarer, prosedyre nr 422, utg. 7
• Råvaregodkjenning, vedlegg 4.1., utg.8, til prosedyre nr.422
• Produktutvikling, prosedyre nr. 401, utg.14
• Klassifisering, merking og utarbeidelse av HMS-datablad, prosedyre nr. 751, utg.10
• Datablad for brannskum, ”HotFoam, Meteor P+”, fra Svenska Skum AB
• Datablader for utvalgte Star-produkter for stikkprøvekontroll
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