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Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved TINE Meieriet Dovre
Kontrollnummer: 2020.095.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Erik Isum
Andre deltagere fra virksomheten:
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Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Line Andersen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:
Linn Christin Myhrer Rueslåtten

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved TINE Meieriet Dovre den
09.09.2020. Inspeksjonen ble gjennomført som et «fjerntilsyn» fullt ut på Teams, herunder
også en verifikasjonsrunde på anlegget (Teams på mobiltelefon).
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:
1. Virksomheten overholder ikke deklareringsplikten for farlig avfall
2. Lageret for kjemikalier er ikke tilfredsstillende med hensyn til risiko for utslipp
Anmerkninger:
1. System og rutiner for vedlikehold av utslippsrelatert utstyr har forbedringspunkter
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Industrigata 17 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: TINE SA AVD DOVRE
Organisasjonsnr.: 974076977

Eies av: 947942638

Bransjenr. (NACE-kode): 10.510 - Produksjon av meierivarer
Kontrollert enhet
Navn:

TINE Meieriet Dovre

Anleggsnr.: 3431.0001.01

Kommune: Dovre

Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling
Tillatelse gitt: 05.04.2018

Sist endret:

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 Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til vann




Avfall
Kjemikalier

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
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TINE Meieriet Dovre plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må TINE Meieriet Dovre innen 30. oktober
2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Innlandet v/Line Andersen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. august
2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen 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 TINE Meieriet Dovre bli ilagt et gebyr på
kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig 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
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.

5. Innsyn

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

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten overholder ikke deklareringsplikten for farlig avfall
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12
Kommentarer:
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Ved levering av farlig avfall er virksomheten ansvarlig for å gi tilstrekkelige opplysninger om
avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper i henhold til avfallsforskriften § 11-12
(virksomhetens deklarasjonsplikt om avfallets innhold), slik at den videre håndteringen av
avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Ved bruk av ekstern transportør inntrer
deklarasjonsplikten i det avfallet leveres til transportøren. Det er anledning til å gi fullmakt til
transportøren slik at denne kan deklarere avfallet, men avfallet skal deklareres på
virksomheten der avfallet har oppstått.
Det oppstår noe farlig avfall ved virksomheten. Dette leverer ansatte direkte på
miljøstasjonen uten at det blir deklarert på virksomheten. Det finnes heller ingen
oppføringer i Avfallsdeklarering.no på farlig avfall som er deklarert på TINE Meieriet Dovre.
Ansatte på miljøstasjonen bør informere om deklarasjonsplikten dersom det går fram at det
er farlig avfall som har oppstått i en virksomhet, men det uansett virksomhetens ansvar å
deklarere alt farlig avfall når det leveres.
Avfall fra to fett-/oljeutskillere hentes av Norva 24. Én fettutskiller er tilknyttet tankbilhallen,
der tankbiler blir vaska både innvendig og utvendig. Så lenge tankbiler og ev. andre kjøretøy
blir vasket utvendig i hallen, bør virksomheten undersøke nærmere om dette avfallet er
farlig avfall som også skal deklareres (i tilfelle som avfallsstoff nr. 7021 og avfallskode *19 08
10 i henhold til avfallsforskriften kap. 11).
Avvik 2
Lageret for kjemikalier er ikke tilfredsstillende med hensyn til risiko for utslipp
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TINE SA avd. Dovre fra Fylkesmannen i
Oppland av 5.4.2018, punkt 2.5
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 punkt 6
Kommentarer:
I henhold til tillatelsen punkt 2.5 plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er
nødvendige for å eliminere eller redusere fare for økt forurensning. Virksomheten skal også i
henhold til internkontrollforskriften kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn
vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Virksomheten har et kjemikalielager med risiko for utslipp. Det er sluk i gulvet, slik at
kjemikalier kan gå rett på kommunalt nett ved uhell. Adkomsten til lageret er videre bratt og
medfører behov for å ta inn større mengder kjemikalier for å dekke forbruket gjennom
vinteren. Det er allerede gjort en vurdering av at dette innebærer for høy risiko av
virksomheten selv og et nytt bygg med rom til et forskriftsmessig kjemikalielager er under
oppføring. Virksomheten hadde også iverksatt risikoreduserende tiltak i eksisterende
kjemikalielager ved å ta ut kjemikalier med sugespyd framfor å benytte kran nederst på tank
for å unngå søl på gulv. Eksisterende lager er imidlertid så uhensiktsmessig at forholdet p.t.
vurderes som et avvik.
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7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
System og rutiner for vedlikehold av utslippsrelatert utstyr har forbedringspunkter
Kommentarer:
Virksomheten har serviceavtale med eksternt firma kun på ammoniakkanlegget (pliktig).
Virksomheten har selv et system for å skifte ut deler i ventilene som styrer alt i
produksjonen, men rutiner/system for dette er ikke fullt ut skriftlig dokumentert i
internkontrollen. Forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr er viktig for å redusere
risikoen for utslipp, og det er derfor krav om at system og rutiner for dette skal være
dokumentert i internkontrollen jf. tillatelsens punkt 2.4 og internkontrollforskriften punkt 7.
Virksomheten har konkrete planer om å gå over til et digitalisert vedlikeholdsprogram
(Plania). Mysetanker er allerede oppgradert med automatisk pumpestopp før overfylling
sommeren 2020.

8. Andre forhold

TINE Meieriet Dovre har tillatelse til å produsere 300 tonn ost pr. år. Produksjonen ligger nå
på ca. 200 tonn, men det er et mål å bygge ut for å komme opp i 300 tonn pr. år. Det
investeres 50 millioner kr i anlegget. Noen av investeringene vil gjøre at virksomheten
ivaretar hensynet til ytre miljø på en bedre måte. Det innebærer blant annet nytt utstyr for å
samle opp mer myse og grensemelk og et nytt bygg for lagring av kjemikalier. Det skal også
installeres en ny vaskestasjon.

9. 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)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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