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Hensikt:
Forhåndsvarslet inspeksjon med spesiell vekt på utslipp av avløpsvann, håndtering og innlevering
av farlig avfall, lagring og disponering av avfall og innføring og utøvelse av internkontroll.

Hovedkonklusjon :
Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik
• Det er ikke foretatt systematisk gjennomgang og vurdering av risikoforhold knyttet til
ytre miljø. Rutiner for avviksbehandling er ikke implementert for ytre miljø.

Fylkesmannen vil ellers be bedriften utrede følgende forhold:
• Det bes foretatt et nødvendig antall prøveuttak og analyser for å skaffe tilstrekkelig sikre
data om utslippets størrelse, herunder hydraulisk avløpsmengde.

Utarbeidet dato: 06.09.05

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Steinar Østlie

Ola Gillund, seksjonssjef
05-052 Berggren AS
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1.

Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretakelse
av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver
eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen
fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende
lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instrukser som har relevans
for å ivareta det ytre miljø.

-

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som
fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Utslippstillatelse av 15.08.2000.

3.

Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
Gjennomgang av produksjon og utslipp i forhold til søknad om ny utslippstillatelse
Status for internkontroll
Oppfølging av forhold påpekt under forrige kontroll, oppsamling av fett og fiskeavfall
Renseanlegg for utslipp av prosessavløpsvann til offentlig nett tilsluttet kommunalt
renseanlegg, drift av fettavskiller.
Håndtering av næringsavfall og farlig avfall.
Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold/områder av/ved bedriftens
virksomhet.
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4.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:
Det er ikke foretatt systematisk gjennomgang og vurdering av risikoforhold knyttet til
ytre miljø. Rutiner for avviksbehandling er ikke implementert for ytre miljø
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd, pkt. 6
Kommentarer:
Bedriften har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten foretatt risikokartlegging på forhold som
berører arbeidstakernes sikkerhet og helse (arbeidsmiljø). Det er imidlertid ikke gjennomført
tilsvarende kartlegging og vurdering av risikoforhold på andre HMS-områder, herunder ytre
miljø og forurensningsrisiko. En slik gjennomgang bør omfatte risiko for utslipp eller
forurensning fra bedriftens produksjon, bygg, installasjoner, lagringstanker og øvrig aktivitet,
som f.eks transport.
Prosedyrer for rapportering og behandling av avvik skal omfatte hele HMS-området. Hendelser
og nesten-uhell relatert til ytre miljø er ikke implementert i bedriftens etterlevelse og
oppfølging av dette.

5.

Andre forhold

Gjennomgang av bedriftens utslipp var en viktig bakgrunn for inspeksjonen. Bedre og
oppdaterte utslippsdata er nødvendige opplysninger ved behandling av bedriftens søknad om
ny utslippstillatelse.
Bedriften har nylig installert fettavskiller. Denne er nettopp supplert med 2
utjamningskammere foran avskilleren. Det foreligger ingen analyser fra prøveuttak foretatt
etter at utjamningen foran fettavskilleren ble nedsatt.
Bedriften bes foreta et nødvendig antall prøveuttak og analyser for å skaffe tilstrekkelig sikre
data om utslippets størrelse, herunder hydraulisk avløpsmengde (m3 per døgn og per år).

