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Inspeksjon ved
Dato for inspeksjonen: 05.05.2010
Rapportnummer: 2010.033,I.KLIF
Saksnr.: 2008 / 172
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Knut Brattgjerd

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Poul Byskov

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Eramet Norway
Kvinesdal AS under inspeksjonen den 05.05.2010.
Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvikene er:
 Skriftlige rutiner for deponiet har mangler
 Egenrapportering til KLIF for 2009 har mangler
Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Eramet Norway Kvinesdal AS skal sende en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2010 på at
avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
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1. Bakgrunn for inspeksjonen
Ansvarlige virksomhet
Organisasjonsnr (underenhet): 974120003

Eies av: 916763387

Besøksadresse: Øyesletta 61, 4484 ØYESTRANDA

Telefon: 38 35 72 00

Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 Produksjon av ferrolegering

E-post: knut.brattgjerd@erametgroup.com

Virksomheten er: importør/forhandler/produsent/bruker/annet (stryk det som ikke passer)

Kontrollert anlegg
Navn: Eramet Norway Kvinesdal AS

Anleggsnr: 1037.010.01

Kommune: Kvinesdal

Anleggsaktivitet: Deponi mm.

Fylke: VEST-AGDER

Risikokl. 1

Tillatelse gitt: 16.09.2005

Tillatelse sist oppdatert: 20.04.2010

Inspeksjonstema:








Utslippstillatelse gitt 16.09.2005
Internkontroll (avviksbehandling)
Risikovurdering
Utslippskontroll
Farlig avfall
Deponi
Oppfølging av forrige revisjon i 2008

Denne 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 det er nødvendig å påpeke, men som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

2. Oppfølging etter inspeksjonen
Eramet Norway Kvinesdal AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne
rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at
virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Eramet Norway Kvinesdal
AS skal sende Klima- og forurensningsdirektoratet en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2010
på at avvikene er rettet. Dersom dere mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene
innen denne fristen, må dere redegjøre for årsaken og legge fram en tidfestet handlingsplan
for det videre arbeidet innen samme dato.
Vi ber om at dere oppgir inspektør i adressefeltet i svarbrevet.
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3. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Eramet Norway Kvinesdal AS er plassert i risikoklasse 1 jf. forurensningsforskriften § 39-6
om gebyr for inspeksjon (kontroll med inntil en dags varighet). Dette betyr at dere skal betale
kr. 19.300 gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med
innbetalingsblankett.
Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. Offentlighetsloven).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Vest-Agder, ved miljøvernavdelingen
 Kvinesdal kommune
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5. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
AVVIK 1

SKRIFTLIGE RUTINER FOR DEPONIET HAR MANGLER

Avvik fra:

Punkt 5.3 i tillatelsen

Kommentar:
Bedriften har et eget deponi på Fosselandsheia, der det deponeres to avfallsfraksjoner:
- slagg fra tapping/utstøping fra smelteovner
- avvannet slam fra gassvaskeranlegg
En ekstern entreprenør ”Reiersen Transport AS” transporterer avfallet opp til deponiet og har
også oppgaver i forbindelse med låsing av bom, uttak av sigevannsprøver, peiling av grunnvann mm. Det er utarbeidet flere dokumenter for drift av deponiet, men ikke alle forhold er
ivaretatt i disse.
1. Dokumentasjonen mangler rutiner som angir:
- hvilke fraksjoner som er tillatt å deponere
- hvilken mottakskontroll som evt. skal gjennomføres av avfallsfraksjoner før deponering
- oppfyllingskriterier på deponiet (fysiske avgrensninger, høyde oa.)
- tildekking
- evt. resipientovervåking av vassdraget som sigevannet går til
2. Det er ikke utarbeidet en skriftlig avtale mellom bestiller og kontraktør, som beskriver
oppgavene til kontraktøren som transporterer slam til deponiet på Fosselandsheia.

Avvik 2

EGENRAPPORTERING TIL KLIF FOR 2009 HAR MANGLER

Avvik fra:

Punkt 9.2 i tillatelsen

Kommentar:
Dette gjelder to forhold vedrørende:
Egenrapportens punkt 3.4.1 Levert farlig avfall
Avfall av kvikksølvsulfid fra bedriftens kvikksølvrenseanlegg blir levert som farlig avfall til
NOAH på Langøya. Bedriften har ikke innrapportert dette avfallet i tabell 3.4.1 i
egenrapporten til KLIF for 2009.
Egenrapportens punkt 5. Deponi
Slaggfraksjonen (EAL 100202) som deponeres på Fosselandsheia er ikke oppført med
deponert mengde for 2009.
Slam fra gassvasker (EAL 100213) er i egenrapporten for 2009 oppgitt til 7156 tonn.
Bedriften opplyste at dette tallet gjelder mengde tørrstoff av deponert slam.
Gjennomgang av databasen for ukentlige transporter viste en samlet deponert mengde på
19.821 tonn slam i 2009. Dette er det riktige tallet som skal innrapporteres til KLIF.
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6. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

BEDRIFTENS MILJØRISIKOANALYSE KAN FORBEDRES

Kommentar:
Definering av kategorier for konsekvens ytre miljø
I instruks E49 datert 12.12.2008 er angitt kategorier for sannsynlighet og konsekvens (person,
materiell, ytre miljø) til bruk i risikoanalysen.
Kategoriene og begrunnelsene som er brukt for konsekvens av utslipp til ytre miljø er for
generelle til å kunne brukes av de som skal utføre analysen. Tydelige kategorier med konkrete
forklaringer vil kunne gi brukerne et bedre verktøy til å plassere en miljøhendelse i riktig
kategori (ut fra for eksempel: utslippsmengde, varighet, virkning, oppryddingsbehov mm.)
Risikohåndtering av et (tilfeldig valgt) område
Etter at akseptkriterium for kategori grønn for ytre miljø i desember 2008 ble revidert og satt
til tall < 8 har ikke Område 50 = Deponi blitt fulgt opp med hensyn til vurdering av risikoreduserende tiltak for det siste punkt i analysen som har risikotall = 9.
Tiltaksskjema for et (tilfeldig valgt) område
Tiltaksskjema etter risikoanalyse den 07.10.2008 for et Område 11= Hg-anlegg ble
gjennomgått. Skjemaet har et bra oppsett med tre separate kolonner som angir en rekke ulike
typer risikoreduserende tiltak.
Kolonne nr 4 med tidsfrist og ansvarlig person for risikohåndteringen var ikke fylt ut i det
fremviste skjema.
Denne stikkprøvekontroll viser at bedriften bør foreta en gjennomgang av andre tilsvarende
skjemaer vedrørende oppfølging og gjennomføring av risikohåndtering.

7. Andre forhold
6.1 Ingen naboklager i 2009
Bedriften opplyste at evt. naboklager på ytre miljø alltid vil bli registrert som avvik i avviksbehandlingssystemet. Bedriften opplyste at den siden forrige inspeksjon (okt. 2008) og fram
til innværende inspeksjon (mai 2010) ikke har mottatt naboklager over utslipp til ytre miljø.
6.2 Miljørisikoanalyse av deponiet utført i 2004
En større miljørisikoanalyse av deponiet ”Fosselandsheia” ble gjennomført av et konsulentfirma i 2004 (Intercosult). Rapporten inneholder opplysninger om ut- og innlekking av vannmengder, sigevannsutslipp, samt vurderinger av fortynning og virkninger i Sagevassdraget.
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8. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 aktuelle lover og forskrifter
 korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
 utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 20.04.2010

9. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:


Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall,
Kapittel 9. Deponering av avfall.

Inspeksjonsrapport 2000.025.I.KLIF

Side 6 av 6

