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Informasjon om inspeksjonen
Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen:
Osvald Åge Torrissen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet
Per Morten Myhra

Bakgrunn for inspeksjonen:
Kontroll av virksomhetens beregning og rapportering av kvotepliktige utslipp for å fastslå om klimakvoteforskriftens krav er oppfylt.

Rapporten beskriver det avviket som ble konstatert under kontrollen.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Rapportering og beregning av kvotepliktige CO2-utslipp med hovedvekt på innsamling og frembringelse av
årlig forbruk av lett fyringsolje (aktivitetsdata), beregning av usikkerhet knyttet til årlig forbruk av energivaren
samt krav knyttet til årlig rapportering og program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp av
klimagasser.

Resultater fra inspeksjonen
Det ble avdekket ett avvik under inspeksjonen. Resultater og oppfølgingen etter inspeksjon er
nærmere beskrevet på de neste sidene. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Følgende avvik ble avdekket:
● Virksomheten kan ikke fremlegge dokumentasjon på hvordan usikkerheten i årlig forbruk
av lett fyringsolje (aktivitetsdata) blir beregnet.
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Virksomhetens navn: Bodø Sildoljefabrikk AS

Dato for inspeksjonen: 14. april 2010

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
Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i rapporten. Klima- og
forurensningsdirektoratet ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. juni 2010 på at avviket er
rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avviket innen denne
fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre
arbeidet.

Gebyr
Virksomheten er for den gjennomførte inspeksjonen plassert i lav gebyrklasse. Dette
innebærer at virksomheten skal betale kr 22.000,- i gebyr for inspeksjonen. Faktura med
innbetalingsblankett ettersendes. Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i klimakvoteforskriften § 5-4. Vedtaket om plassering i gebyrklasse kan påklages til Miljøverndepartementet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig,
begrunnet, og sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet. Vi viser for øvrig til
klimakvoteforskriftens § 5 angående innkreving av gebyr til statskassen.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.klif.no. jf.
offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland
og til Bodø kommune.

Avvik
Avvik 1:
Virksomheten kan ikke fremlegge dokumentasjon på hvordan usikkerheten i årlig
forbruk av lett fyringsolje (aktivitetsdata) blir beregnet.
Avvik fra:
Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) § 2-5 (rapporteringsplikten) punkt d).
Kommentarer:
Ifølge klimakvoteforskriftens § 2-5 punkt d) skal usikkerheten i aktivitetsdata for hver
kildestrøm angis i årsrapporten, og det skal videre dokumenteres hvordan usikkerheten
fremkommer.

Virksomhetens navn: Bodø Sildoljefabrikk AS

Dato for inspeksjonen: 14. april 2010

Virksomheten får lett fyringsolje overpumpet fra nabobedriften Shell. På rørledningen
mellom virksomhetens lagertank og Shell er det montert inn en volumstrømsmåler som Shell
drifter og har ansvaret for (vedlikehold og kalibrering). Virksomhetens totale usikkerhet i
årlig forbruk av lett fyringsolje har basis dette utstyrets måleusikkerhet og usikkerheten
knyttet til peiling av lagertankens beholdning ved årets begynnelse og slutt.
Klima- og forurensningsdirektoratet har ingen grunn til å tro at begrensningen for maksimal
tillatt usikkerhet i aktivitetsdata på 5% blir overskredet. Shell har angitt usikkerheten knyttet
til volumstrømsmåleren for lett fyringsolje til 0,003%, mens det i program for beregning og
måling av kvotepliktige utslipp fra Bodø Sildoljefabrikk AS er angitt en usikkerhet knyttet til
peiling av lagerbeholdningen på 0,5%. Virksomheten har i årsrapporten for 2009 angitt at den
totale usikkerheten i aktivitetsdata er 1%, men kan ikke redegjøre nærmere for hvordan denne
usikkerheten blir beregnet. Klima- og forurensningsdirektoratet forventer at virksomheten på
forespørsel kan redegjøre for hvordan den totale usikkerheten i aktivitetsdata blir beregnet.

Kommentarer/andre forhold:
I forbindelse med inspeksjonen ble det utdelt teorimateriale knyttet til beregning av usikkerhet
med regneeksempler.

