INSPEKSJONSRAPPORT

FIVEN NORGE AS AVD EYDEHAVN
Postboks 113
4792 Lillesand

Oslo, 29. juni 2020

Deres ref.:
Irene Solås

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2019/209
Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Fiven Norge AS, Eydehavn
Kontrollnummer: 2020.028.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Irene Solås

Fra Miljødirektoratet:
Ole Stian Bockelie
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Rune Andersen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fiven Norge AS, Eydehavn den 12. juni
2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
Miljødirektoratet ser alvorlig på avviket.

Avvik:


To av virksomhetens lagertanker for kjemikalier har manglende
oppsamlingsarrangement

Anmerkninger:
 Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Tel: 03400 / 73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 | Org.nr: 999 601 391
Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo | Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljodirektoratet.no

Fiven Norge AS, Eydehavn må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2020 som
dokumenterer at avvik er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
29. juni 2020

Ole Stian Bockelie

dato

kontrollør

Henning Gøhtesen
Miljødirektoratet

seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:
 Fylkesmannen i Agder ved miljøvernavdelingen
 Arendal kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: FIVEN NORGE AS AVD EYDEHAVN
Organisasjonsnr.: 974072076

Eies av: 914810574

Bransjenr. (NACE-kode): 20.130 - Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

Kontrollert enhet
Navn: Fiven Norge AS, Eydehavn

Anleggsnr.:

Kommune: Arendal

Fylke: Agder

4203.0038.01

Anleggsaktivitet: Kjemisk industri
Tillatelse gitt: 14. august 2006

Sist endret: 28. juni 2016

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.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Styringssystem
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til vann




Avfall
Tanklagring av farlige kjemikalier og
farlig avfall

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
Fiven Norge AS, Eydehavn plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Fiven Norge AS, Eydehavn innen 15.
september 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Stian
Bockelie.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. juni 2020.
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret
skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for
kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Fiven Norge AS, Eydehavn bli ilagt et gebyr på
kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3
for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for
innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere
informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.
En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales
inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

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

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
To av virksomhetens lagertanker for kjemikalier har manglende oppsamlingsarrangement
Avvik fra:
Forurensningsforskriften § 18-6 c) barrierer
Kommentarer:
Det følger av forurensningsforskriften at tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt
trykk og temperatur, med unntak av dobbeltveggede tanker som nevnt i bokstav c fjerde ledd, skal
ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle
kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal
kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. Oppsamlingsarrangementet
skal også kunne ta hånd om en eventuell overfylling fra lufterøret.
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Virksomheten benytter to tanker til lagring av svovelsure og lut som står i hvert sitt
oppsamlingsarrangement. Svovelsyretanken har en kapasitet på 70m3 og luttanken har en kapasitet
på 210 m3. Oppsamlingsarrangementene rundt tankene har en kapasitet på henholdsvis 50 m3 og
130 m3. Det er installert nivåalarmer (lys/lyd) i tankene, hvor høyalarm er stilt inn på 47 m3 for
svovelsyretanken og 118 m3 for luttanken.
Tankene sitt oppsamlingsarrangement er ikke ihht. kravet, da det ikke kan romme hele volumet til
tankene. Miljødirektoratet vil presisere at kravet gjelder uavhengig av fyllingsgrad på tankene og
det er tankenes maksimale volum som oppsamlingsarrangementet skal kunne samle opp, med
mindre tankene er fysisk modifisert slik at det ikke er mulig å fylle de mer enn et gitt volum.
Vi har ikke mottatt dokumentasjon på at virksomheten har forhørt seg med Miljødirektoratet om sin
forståelse av tankforskriftens oppsamlingskrav og at den heller ikke har søkt om utsatt frist for å få
på plass oppsamlingsarrangementet.
Vi ser alvorlig på dette avviket.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

9. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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