Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Inspeksjonsrapport

Alexela Sløvåg AS
Sløvåg industriområde
5960 DALSØYRA
Ved: Kurt Molland

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato for inspeksjonen: 12.2.2010
Rapportnummer: 2010.166.I.KLIF

Informasjon om den ansvarlige enheten (kilde: Enhetsregisteret)
Besøksadresse: Sløvåg Industriområde, 5960 DALSØYRA
Kommune: GULEN
Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120
Virksomheten er:
importør forhandler produsent bruker
annet: Behandlingsanlegg for farlig avfall

Organisasjonsnr.: 982191564
SFTs saksnr.: 2008/223
Tillatelse datert: 05.12.2001
ISO-14001-sertifisert
EMAS-registrert

Informasjon om inspeksjonen
Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen:
Kurt Molland

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Geir-Rune Samstad

Følgende hovedtema ble kontrollert:
- tømming/rengjøring av tankanlegg
- oppfølging av forrige tilsyn

Resultater fra inspeksjonen
Det ble ikke avdekket avvik eller anmerkninger under inspeksjonen. Oppfølgingen etter
inspeksjonen 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.
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Dato

Geir-Rune Samstad
inspektør

Klima- og forurensningsdirektoratet

Bjørn Bjørnstad
seksjonssjef
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Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen var en oppfølging av Klima- og forurensningsdirektoratets inspeksjonsrapport
2009.246.I.SFT, etter inspeksjon gjennomført 24. september 2009. I inspeksjonsrapporten ble
Alexela pålagt å tømme og viderelevere det slammet som har oppstått i forbindelse med
rengjøring av tankanlegget. Dette arbeidet har tatt noe lenger tid enn det som ble pålagt, blant
som en følge av kaldere vær enn normalt.
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
Tankanlegget ved Alexela Sløvåg var under inspeksjonen tømt for alt avfall. Dette avfallet er
eksportert til godkjent mottak i Tyskland. Under inspeksjonen ble tankene befart innvendig.
Alle tankene, bortsett fra tank 52 var tømt under inspeksjonstidspunktet. Tank 52 inneholdt
rent vann fra lokal vannforsyning. Dette vannet er benyttet til trykktesting for å sjekke at
tankene er tette
Det gjenstår noe opprydding og vasking rundt tankene. Dette blir utført av eksternt
slamsugefirma.
Klima- og forurensningsdirektoratet anser dermed oppfølgingen av tømming og oppryddingen
av tankanlegget ved Alexela som avsluttet. Virksomhetens videre opprydding og etablering av
nytt tankanlegg vil bli fulgt opp ved senere tilsyn.
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 11 100,- i
gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.
Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.klif.no. jf.
offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og
Fjordane og til Gulen kommune.

Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger
Det ble ikke avdekket anmerkninger under inspeksjonen.
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