Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
22.05.2015
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/5964-471
Deres ref.

Hugaas Rugeri AS
7288 SOKNEDAL

Hugaas Rugeri AS - kontroll av utslippsforhold og avfallsbehandling
-----------------------------------------------------------------------------------------Vedlagt følger inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette
brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Bedriften er plassert i risikoklasse 4 og skal betale et gebyr på kr.
4.700-, for kontrollen.
------------------------------------------------------------------------------------Vi viser til kontroll ved virksomheten 12.05.15.
Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved
virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil,
ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt.
Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er
noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.
Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 20.06.15 på hvordan bedriften
vil følge opp avvik og anmerkninger.
Vedtak om kontrollgebyr
Bedriften er plassert i risikoklasse 4, jf. bedriftens utslippstillatelse.
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette
at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 4.700,-.
Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av
Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et
vedtak som kan påklages.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til
forurensningsloven og produktkontrolloven er lagt ut på internett under følgende
adresse: http://www.miljodirektoratet.no/ under regelverk.
Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens
konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under
Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal– og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Landbruk og
bygdeutvikling

Miljøvernavdeling

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

Organisasjonsnummer: 974764350
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forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til
Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

vedlegg
Kopi m/vedlegg:
Midtre Gauldal kommune, 7290 Støren
Mattilsynet avd. Gauldal, Postboks 383, 2381 Brumunddal
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2015.033.I.FMST
Inspeksjonsdato: 12.05.15
Informasjon om virksomheten
Navn:
Hugaas Rugeri AS
Adresse:
7288 Soknedal
Kommune/kommunenr.:
Midtre Gauldal
Kontrollert tidligere:
2011
Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Mads Bonesvoll

Bedriftsnummer:
Foretaksnr. (morselskap):
Besøksadresse:
Bransjenr. (NACE-kode):

Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Torill Espedal
Tore Haugen

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften
 Internkontroll
 Utslipp til vann og drift av renseanlegg
 Avfallsbehandling
Resultater av kontrollen
Det ble gitt 2 avvik og 1 anmerkning.
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en plan for hvordan avvikene skal
rettes innen 20.06.15.
Dato:22.05.15
Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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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 miljømyndighetene mener det er nødvendig å
påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf.
offentlighetsloven.
Informasjon om regelverk og hjelpemidler
Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall
Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning
Produktkontrolloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på
www.miljødirektoratet.no og www.regelhjelp.no
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1

Det er ikke tatt utslippsprøver som pålagt i 2014

Avvik fra

Bedriftens utslippstillatelse av 10.03.2008, pkt. 3.1.

Kommentarer:
Det finnes en skriftlig rutine for når og hvor mange utslippsprøver som skal tas
på anlegget. Det ble likevel i 2014 ikke tatt noen prøver av urenset og renset
avløpsvann. Det er i bedriftens årlige egenrapport likevel anført at det er tatt 4
årlige prøver.
Hvis det ikke tas utslippsprøver av bedriftens avløpsvann har man ingen god
kontroll på at renseanlegget fungerer godt og oppfyller kravene i
utslippstillatelsen. Det er tatt noen egenprøver av fosfat og synkeprøver fra det
biologiske rensetrinnet, men det er bare innsendte prøver til analyse som gir
dokumentasjon på at rensekravet er oppfylt.
Det er nå tatt en prøve av avløpsvannet i 2015. Resultatet fra denne viser at
bedriften overholder rensekravet i utslippstillatelsen.
Bedriften skal ved de tre prøvene som skal tas resten av året sende inn
resultatet (med analysebevis) fortløpende til Fylkesmannen.
Avvik 2

Farlig avfall leveres ikke minst en gang hvert år

Avvik fra:

Avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall), § 11-8.

Kommentar:
Det produseres mindre mengder farlig avfall som følge av virksomheten, bl.a.
noe spillolje og batterier. Dette avfallet blir ikke levert før det har blitt litt større
mengder. Farlig avfall skal minst leveres årlig. Leveringsplikten inntrer ikke før
den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.
Når avfallet leveres, skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er
godkjent av Miljødirektoratet.
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Anmerkninger
Anmerkning 1

Bedriften risikovurdering mhp. ytre miljø kan gjøres
bedre

Kommentarer:
Bedriften har utarbeidet en risikovurdering for ytre miljø. Denne kunne ikke
forevises på kontrolldagen og den er datert 2011. En risikovurdering skal gås
gjennom regelmessig og dette bør gjøres minst en gang hvert år.

Andre forhold

Virksomheten opplyser at eggeskall og døde kyllinger komposteres sammen med
husdyrgjødsel på gården til eier av anlegget før spredning på jordet. Bedriften
må avklare med Mattilsynet om dette er en tillatt metode.

