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Vår dato: 22.06.2010
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Røra Fabrikker AS
7670 Inderøy

Rapport fra tilsyn ved Røra Fabrikker 18.06.2010, varsel om vedtak
om risikoklasse og saksbehandlingsgebyr
Vi viser til tilsyn ved Røra Fabrikker AS 18.06.2010. Fylkesmannen er
forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustri. Tilsynet ble gjennomført etter at
Fylkesmannen ble kjent med en mulig lekkasje fra en vel 700 m3 betongkum som benyttes til
mellomlager for ”grenseprodukt”, dvs. produktrester fra Røra Fabrikker AS og vaskevann.
Kummen ligger ved Osbekken, på motsatt side av E6.
Det ble ikke funnet lekkasje på betongkummen under tilsynet. Kummen inneholdt da ca 160
m3 grenseprodukt, men drensrørene rundt kummen var tørre, dette tyder på at kummen er tett.
Det har i april vært et tilfelle med overfylling av tanken, og det er nødvendig med bedre
rutiner i internkontrollen for å unngå at dette kan skje igjen. Rutiner for regelmessig kontroll
av evt. lekkasjer må også innarbeides i internkontrollen. Kummen bør sjekkes innvendig for
mulige lekkasjen når den tømmes høsten 2010.
Rapport fra tilsynet er vedlagt.
Varsel om vedtak
Fylkesmannen skal i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 39; ”Gebyr til statskassen
for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven” (vedlagt), kreve gebyr for
tilsyn og oppfølging. Gebyrsats avhenger bl.a. av hvilken risikoklasse virksomheten er satt i.
Vi varsler med dette et vedtak om at Røra Fabrikker settes i risikoklasse 4. Dette er den
laveste risikoklassen, og innebærer inspeksjonshyppighet etter behov, eller ved hvert 6.-8. år.
Gebyret for tilsyn etter dagens sats for bedrifter med utslippstillatelse er kr 4300,-.
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Dersom De har merknader til varselet om vedtak, eller mener at rapporten har feil og mangler,
ber vi om tilbakemelding om dette innen 15.07.2010. Om vi ikke mottar merknader, anses
rapporten som endelig.

Med hilsen

Svein Karlsen
(e.f.)
Fylkesmiljøverndirektør
Miljøvernavdelingen

Leif Inge Paulsen
Senioringeniør
Miljøvernavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune

7670

Inderøy

Vedlegg (til adressat):
Forurensningsforskriftens kapittel 39; ”Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og
kontroll etter forurensningsloven”
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Kontroll av virksomhet
Virksomhet:

Røra Fabrikker AS

Virksomhetens
7670 Inderøy
adresse:
Organisasjonsnummer: 916 915 144

Tidsrom for
kontrollen:
Virksomhetens
kontaktperson:
Deltagere fra
Fylkesmannen:

18.06.2010
Olav Gjeset,
Leif Kummernes
Leif Inge Paulsen

Kontrollen omfattet følgende emner:
-

Utslipp til vassdrag
Internkontroll for utslipp til vassdrag

Hovedkonklusjon:
Følgende avvik framkom under kontrollen:
Inspeksjonsrutiner for å avdekke evt. lekkasje på lagertank for grenseprodukt er ikke
tatt inn i internkontrollen.
Følgende anmerkning ble gjort under kontrollen:
Ett tilfelle av overløp fra tank for grenseprodukt til terreng og bekk i april 2010
ble ikke varslet 110-sentral eller forurensningsmyndighet.

Utarbeidet dato: 22.062010

Godkjent dato: 22.06.2010

Navn saksbehandler: Leif Inge Paulsen
Tittel: Senioringeniør
Avdeling: Miljøvernavdelingen

Navn leder: Svein Karlsen
Tittel: Miljøverndirektør
Avdeling: Miljøvernavdelingen
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Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger

1. Innledning
Denne rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Røra Fabrikker AS 18.06.2010.
Kontrollen fokuserer på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor utslipp til
vassdrag. Bakgrunnen for kontrollen var mistanke om lekkasje fra betongkum med
grenseprodukt til Osbekken.
Formålet med kontrollen var å avklare hvorvidt Osbekken var forurenset som følge av
lekkasje fra kum med grenseprodukt, samt se om internkontrollen kan bedres mht utslipp til
vassdrag.
Rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.
Det ble 18.06.2010 gjennomført en befaring til kum for grenseprodukt og en samtale med
Olav Gjeset og Leif Kummernes fra Røra Fabrikker AS.
Definisjoner:
· Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller
forskrift.
· Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å
oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget ved kontrollen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Forskrift om begrensning av forurensning
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse for Røra Fabrikker AS, av 23.03.2001
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3. Kontrollens omfang
Tema for kontrollen var
- Utslipp til vassdrag
- Internkontroll for utslipp til vassdrag

4. Avvik
Følgende avvik framkom under kontrollen:
Inspeksjonsrutiner for å avdekke evt. lekkasje på lagertank for grenseprodukt er ikke
omhandlet i internkontrollen.
Avvik fra:
Forskrift om internkontroll, § 5 pkt 6 og 7.
Kommentar:
Betongkum for grenseprodukter er på > 700 m3 og ligger ved Osbekken. Det er
drenering rundt kummen med inspeksjonkum. Kummen ligger ikke på eiendommen til
Røra Fabrikker, og det er andre som benytter grenseproduktet som gjødsel.
Siden kummen primært er etablert for å ta hånd om grenseproduktet fra Røra, er det
naturlig at Røra Fabrikkers internkontroll også omfatter systematisk sjekk av denne
kummen mht. å avdekke evt. lekkasjer. Rutiner for å unngå overfylling må bedres.

5. Anmerkning
Følgende anmerkning ble gjort under kontrollen:
Ett tilfelle av overløp fra tank for grenseprodukt til terreng og bekk i april 2010
ble ikke varslet 110-sentral eller forurensningsmyndighet.
Kommentar:
En overfylling i april 2010 ble ikke varslet til 110 eller til forurensningsmyndigheten.
Det kan diskuteres om utslippet omfattes av begrepet ”akutt forurensning”. Med akutt
forurensning menes forurensning av betydning som oppstår plutselig og som ikke er
lovlig etter forurensningsloven. Etter vår vurdering anses en type hendelse som den
som skjedde ved Røra Fabrikker i april, som akutt forurensning. Dette ut fra visuell
vurdering av effekten på markvegetasjonen på terrenget nedstrøms, samt nærheten til
vassdrag.
Utslippstillatelsen av 23.03.2001 har et pkt. 6.3.” Dersom det likevel oppstår akutt,
ulovlig forurensning av betydning som følge av bedriftens virksomhet, skal bedriften
straks foreta varsling til fagsentral brann, tlf 110.” Varslingsplikten er hjemlet i
forurensningslovens § 39 samt i ”Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare
for akutt forurensning.” Prinsipielt er det bedre å varsle for mye enn for lite.

