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John Brede Randen

Saksbehandler:
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Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Nortura BA Otta
Kontrollnummer: 2020.094.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
John Brede Randen
Andre deltagere fra virksomheten:
Espen Turmo

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Line Andersen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:
Linn Christin Myhrer Rueslåtten

I tillegg deltok Svein Leirflaten, tidligere fabrikksjef ved Nortura Otta fram til 1. mai 2020.
Leirflaten er nå leder for en ny bedrift som skal overta og starte opp ny virksomhet i de
samme produksjonslokalene.
Bakgrunn
Fylkesmannen i Innlandet har gjennomført varslet tilsyn ved Nortura SA avd. Otta den 30.
juni 2020. Bakgrunnen for tilsynet er at Nortura skal avvikle slakterivirksomheten på Otta ca.
1. august 2020 jf. vedtak i styret for Nortura SA den 5. desember 2019.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 20.
august 2020. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
1. juli 2020
dato

Line Andersen
kontrollør

Tore Pedersen
avdelingsdirektør
Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet

Kopi av rapporten sendes til:
• Sel kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: NORTURA SA AVD OTTA
Organisasjonsnr.: 973123688

Eies av: 938752648

Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 - Bearbeiding og konservering av kjøtt
Kontrollert enhet
Navn:

Nortura BA Otta

Anleggsnr.: 3437.0004.01

Kommune: Sel

Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling
Tillatelse gitt: 12.02.1974

Sist endret: 17.04.1989

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Formålet med inspeksjonen er å vurdere forholdene på anlegget før nedleggelse og for å
påse at ansvarlig for anlegget og aktiviteten til enhver tid gjør det som er nødvendig for å
motvirke forurensninger i forbindelse med nedleggelsen, jf. lov om vern mot forurensninger
og om avfall (forurensningsloven) § 20, første ledd.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
• Internkontroll
• Prosess og renseutstyr
• Utslipp til luft
• Utslipp til vann

•
•
•

Grunnforurensning
Avfall
Kjemikalier

Rapporten omhandler forhold 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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert.
Det ble gitt en anmerkning om at det kan være grunn til å sjekke ut hvordan farlig avfall fra
bedriften blir deklarert ved levering. Når det er gitt fullmakt til transportør om å deklarere
avfallet på vegne av virksomheten, skal avfallet likevel deklareres i avfallsdeklarering.no med
virksomheten som avfallsprodusent.
Annen oppfølging
Fylkesmannen gir pålegg om opplysninger jf. punkt 4 under, som spesifiseres nærmere
under punkt 7 (andre forhold).

4. Pålegg om opplysninger
Nortura BA Otta må sende Fylkesmannen i Innlandet følgende opplysninger innen den 30.
september 2020:
•

En nærmere spesifisert plan for hvordan virksomheten vil ivareta hensynet til ytre
miljø under avviklingen jf. punkt 7 nedenfor.

Pålegget gis med hjemmel i forurensningsloven § 49 jf. § 20 annet ledd.
Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt
eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen i Innlandet senest tre dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf.
forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. juni
2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med
forurensningsforskriften § 39-3. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 (tilsyn av inntil én dags
varighet) og 39-8 (flerdagstilsyn).
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nortura BA Otta bli ilagt et gebyr på kr.
20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. 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 til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
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Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. 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.

6. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Innlandet (jf. offentleglova).

7. Andre forhold
Styret for Nortura SA vedtok den 5. desember 2019 å avvikle slakterivirksomheten på Otta
ca. 1. august 2020. I ettertid er selskapet Ny Mulighet AS etablert, der Nortura eier 60 % av
aksjekapitalen. Tidligere fabrikksjef ved Nortura BA Otta fram til 1. mai, Svein Leirflaten, er
tilsatt som daglig leder av det nye selskapet. Samtidig er John Brede Randen konstituert som
fabrikksjef med ansvaret for å lede avviklingen av virksomheten lokalt. John Brede Randen
og annet nøkkelpersonell er ansatt til februar 2021 for å sluttføre avviklingen av
virksomheten. Hvorvidt ny virksomhet skal kjøpe eller leie produksjonslokalene av Nortura,
samt detaljer i avtalen om leie/overdragelse, vil først bli avklart i løpet av høsten 2020.
Under tilsynet gjennomgikk Fylkesmannen en sjekkliste utarbeidet av Miljødirektoratet som
benyttes ved tilsyn i forbindelse med nedleggelse av virksomhet. Etter gjennomgangen av
sjekklisten og en verifikasjonsrunde ved anlegget konkluderte Fylkesmannen med følgende:
Virksomheten bør utarbeide en skriftlig plan for hvordan hensynet til ytre miljø skal ivaretas
under avviklingen i henhold til forurensningsloven § 20, første ledd, herunder:
• Hvordan gjenværende kjemikalier skal disponeres (overføres til ny virksomhet,
overføres til andre avdelinger i Nortura-systemet, avhendes som avfall, mv.).
• Oversikt over alle kategorier av farlig avfall som skal leveres og deklareres (inkl.
spraybokser).
• Aktuelle tiltak for å motvirke forurensning ved demontering av maskiner og utstyr,
eksempelvis tiltak ved tapping av olje fra aggregater som skal flyttes.
• Eventuell tapping og rengjøring av tanken på 30 000 liter med rest av fyringsolje.
• Levering av øvrige avfallsfraksjoner.
• Rengjøring av gjødselkjeller med tilhørende kummer og rørsystem.
Planen bør være så detaljert at den kan gjennomføres av gjenværende personell også
dersom nøkkelpersonell forlater virksomheten under avviklingsprosessen.
Det var enighet under tilsynet om at en slik plan vil være nyttig både for virksomheten som
skal avvikles og for ny virksomhet som skal overta produksjonslokalene, med formål å ivareta
ytre miljø og klargjøre ansvarsforhold. For forurensningsmyndigheten vil planen i tillegg
være dokumentasjon på hvilket ansvar som overføres til ny virksomhet. Fylkesmannen gir på
denne bakgrunnen pålegg om å gi opplysninger i form av en slik plan jf. punkt 4 over.
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Med bakgrunn i opplysninger som kom fram under tilsynet og vår kjennskap til virksomheten
forøvrig, vurderer Fylkesmannen at det ikke foreligger noen åpenbare forurensningsmessige
forhold på området som krever ekstra oppfølging i form av grunnundersøkelser e.l.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
•
•
•

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
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:
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
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