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Rapport etter tilsyn 18. oktober - 19. oktober 2021
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn ved AS INDUS KJEMISK
TEKNISK FABRIKK (virksomhetsnummer: 971711949).
Rapporten består av fire deler:
 Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
 Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
 Del 3: Informasjon om tilsynet
 Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:
 Avvik 1: Virksomhetens miljørisikovurdering mangler vurdering av behovet for
tilstandskontroll av tankvegger
 Avvik 2: Virksomheten mangler akseptkriterier i sin tilstandskontroll av tankanlegget
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet
en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 14. januar 2022.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger
Vi har følgende anmerkninger:
 Anmerkning 1: Virksomhetens kart over lagring av farlig avfall kan forbedres
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Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK velger selv hvordan dere vil følge opp anmerkninger.

Dere må betale gebyr
AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK må betale et gebyr på 33 800 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no. Merk svaret med
saksnummer 2019/65 og tilsynsnummer 2021.047.I.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
Avvik 1: Virksomhetens miljørisikovurdering mangler vurdering av
behovet for tilstandskontroll av tankvegger
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
 forurensningsforskriften § 18-4 (tankforskriften)
Beskrivelse av krav
For å tilfredsstille forskriftens krav om miljørisikovurdering, må virksomheten arbeide
systematisk for å avdekke og redusere miljørisikoen. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold
ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner,
aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for
forurensning til vann, grunn og luft.
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har to tanker omfattet av tankforskriften som er plassert i en tankgård som deles
med nabovirksomheten. Under tilsynet kunne virksomheten vise skriftlig dokumentasjon på at
de har gjennomført en risikovurdering av tankanlegget og produksjonstanker. Ved gjennomgang
av dokumentene ser vi imidlertid at et relevant forhold ikke er miljørisikovurdert og det er
behovet for tilstandskontroll av tykkelsen på tankvegger.

Avvik 2: Virksomheten mangler akseptkriterier i sin tilstandskontroll
av tankanlegget
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket
 forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d
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Beskrivelse av krav
Kravet i forskriften om å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, forutsetter at
virksomheten kjenner anleggets tilstand. Det vanlige er at virksomheten gjennomfører
regelmessige og systematiske inspeksjoner/tilstandskontroller av tanken og tilknyttet utstyr.
Når inspeksjon av hele eller deler av anlegget er gjennomført, må resultatet sammenlignes og
vurderes opp mot gitte akseptkriterier. Den ansvarlige for tankanlegget skal sørge for at det
utarbeides slike kriterier for å kunne vurdere om den tekniske tilstanden er tilfredsstillende for å
unngå forurensning fra anlegget i perioden frem til neste tilstandskontroll/inspeksjon.
Akseptkriterier er viktig for å kvalitetssikre beslutningene som virksomheten skal ta om den
tekniske tilstanden til det utslippsrelaterte utstyret og for beslutninger om eventuelle endringer
av inspeksjonsfrekvenser eller i tilfeller der en planlagt inspeksjon blir utsatt.
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten kan dokumentere at de har en regelmessig og systematisk tilstandskontroll av sitt
tankanlegg, men tilstandskontrollen mangler tilhørende akseptkriterier.

Anmerkning 1: Virksomhetens kart over lagring av farlig avfall kan
forbedres
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har et kart med oversikt over lagerområde for avfall. Områdene på kartet er
nummerert med en tekstforklaring. Beskrivelsen av lagerhall for farlig avfall kan forbedres ved å
tydeliggjøre at det er farlig avfall som lagres. I kartet står det 'Avfallshall' uten nærmere
beskrivelse.

Vedtak om gebyr
Miljødirektoratet vedtar at AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK må betale et gebyr på 33 800 kr
for tilsynet. Dette tilsvarer sats 6 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet
ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om
gebyr 5. oktober 2021 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om
innkreving av gebyr til statskassen.
Dere har rett til å klage
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 fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye
innbetalt beløp bli refundert.
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Del 3: Informasjon om tilsynet
Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK sitt
miljøarbeid eller miljøstatus.
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.
Fra Miljødirektoratet deltok
 Gro Hagen
 Grunde Pellerud
Fra AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK deltok
 Trond Andersen
 Rune Holmeli

Anlegg kontrollert
Følgende anlegg tilhørende AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK ble kontrollert under tilsynet:
 Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk, Storaneset.
 Nedlagt lokasjon for anlegget på Langerekkja, se del 4 Annen informasjon

Tema kontrollert
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:
 Internkontroll
 Tanklagring
 Behandling av farlig avfall
 Eksport av farlig avfall: krav til dokumentasjon for meldepliktig avfall

Regelverk
Tilsynet omfattet følgende regelverk:
 Tillatelse til virksomhet etter 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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Fremlagt dokumentasjon
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:
 Kart over lagring av avfall
 Lagerjournal farlig avfall
 Internkontrollrutiner for mottak og behandling av farlig avfall
 Internkontrollrutiner og dokumentasjon på eksport av farlig avfall

Del 4: Annen informasjon
Andre forhold
Intern analyselab:
Virksomheten opplyste at de er i ferd med å ferdigstille en intern analyselab for selv å kunne ta
enkelte analyser av avfallet som kommer inn.
Samlokalisering med annen virksomhet
AS Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk er lokalisert på samme eiendom som Indus Production Services
AS (IPS) og de deler blant annet tankpark. IPS produserer/blander kjemikalier i innendørs tanker
og har ingen tillatelse fra Miljødirektoratet.
Befaring på tidligere lokasjon av anlegget – Langerekkja
Det ble i løpet av tilsynet gjennomført en befaring på tidligere lokasjon av anlegget, Langerekkja.
Nåværende tillatelse for AS Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk er fra 2018. Da ble virksomhetens
tillatelse slått sammen med tillatelse fra Statsforvalteren og alt utstyr og lager flyttet fra
Langerekkja til nåværende lokasjon Storaneset.
Virksomheten har gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen i
Langerekkja og rapporten er sendt Miljødirektoratet i 2019. Under befaring observerte vi at
lokasjonen fremstår slik det er beskrevet i rapporten. Byggene er mer eller mindre tømt for
utstyr. En utendørs tank og noen små prosesstanker med tilhørende rør innendørs var tømt for
innhold. Det er ett bygg på eiendommen som brukes til oppbevaring av diverse utstyr for
brannøvelser inkludert noen nye IBC konteinere med diesel.
Eiendommen er regulert til næring/kontor/industri/lager i følge den miljøtekniske rapporten og
den er sikret med høyt gjerde og port med lås.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.
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Rapporten vil være offentlig tilgjengelig
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Gro Hagen
tilsynsleder

Kopi til:
 Bergen kommune
 Statsforvalter i Vestland
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