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c/o Raufoss Eiendomsforvaltning
Postboks 103
2831 RAUFOSS

Revisjon ved Raufoss Næringspark ANS
Dato for revisjonen: 5-7.10.10
Rapportnummer: 2010.017.R.KLIF
Saksnr.: 2008/214
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Daglig leder John Einar Jørgensen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Qno Lundkvist

Resultater fra revisjonen
Denne rapporten omhandler funn fra revisjonen på Raufoss Industripark gjennomført 5-7.
oktober 2010. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Ingen avvik ble konstatert som følge av kontrollen. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
hadde to anmerkninger under revisjonen.
Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
021110
dato

Qno Lundkvist
kontrollør

Klima- og forurensningsdirektoratet

Bjørn Bjørnstad
seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 982810353

Eies av: 982791049

Besøksadresse: Raufoss industripark

Telefon: 71 57 04 60

Bransjenr. (NACE-kode): 68.209 - Utleie av egen eller leid fast
eiendom ellers

E-post:. john.einar@fgeiendom.no

Kontrollert anlegg
Bedrift: Raufoss Næringspark ANS

Anleggsnr: 0301.0170.01

Kommune: Vestre Toten

Anleggsaktivitet: Industrideponi

Fylke: Oppland

Risikoklasse: ------

Tillatelse gitt: Forskjellige pålegg

Tillatelse sist oppdatert:

2. Bakgrunn for revisjonen
Denne revisjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet ved deponiet er en del av Klifs
deponiaksjon.
Revisjonstema
Forurenset grunn og internkontroll knyttet til dette tema. Befaring ble foretatt på lokalitet 53 og
fjellhaller.

Rapporten
Rapporten omhandler funn fra revisjonen 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 er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter revisjonen
Ingen avvik ble konstatert innen de områdene som ble kontrollert. To anmerkninger ble gitt
som følge av kontrollen. Virksomhetens oppfølging av kontrollen vil bli fulgt opp ved neste
tilsyn.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Raufoss
Næringspark ANS (RNP) er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra
Klima- og forurensningsdirektoratet datert 23.8.10). Dette betyr at virksomheten skal betale
kr. 77 600,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med
innbetalingsblankett.
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Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon
(flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf.
forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet.
Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Oppland, ved miljøvernavdelingen
 Vestre Toten kommune
 Gjøvik kommune

6. Avvik
Ingen avvik ble konstatert som følge av kontrollen.

7. Anmerkninger
Det ble gitt to anmerkninger som følge av kontrollen:
Anmerkning 1

Det er enkelte oppfølgingspunkter knyttet til noen potensielle
utslippkilder

Kommentarer: Under tilsynet var det to forhold som bør følges opp for å klargjøre om de
representerer at utslippspotensial:
a) Oppfølging av mulige kilder for de noe forhøyede kobbernivåene i utløp 5. Det viste seg
at det hos leietaker bygg 302 forgår noe innendørs lasting av Cu-dreiespon og hvor noe
spon kunne sees på det asfalterte arealet ved porten. Sponet fester seg sannsynligvis til
bl.a. hjulene til truck og følger med ut. Det asfalterte utearealet drenerer til brønner for
overflatevann.
b) I kjelleren under fjellhall 12 finnes en pumpesump med neddykket utløp
(oljeutskillerfunksjon). Det var uklart om pumpesumpen var tømt: Bedriften opplyser at:
 månedlig inspeksjon og tømming av sumpen ved behov er planlagt i det reviderte
oppfølgingsprogrammet som Klif mottok på tilsynet.
 sumpen er koblet til nivåalarm
Anmerkning 2

Det er uklart om noen få eldre utkoblede lysarmatur inneholder
PCB-kondensator

Kommentarer: Ved befaring av vifterom ventilasjonshus 3/3 etg. i fjellhall ble det observert
6 lysarmaturer som det er uklart om kan inneholde PCB-kondensator. Lysarmaturene er ikke i
bruk og ikke spenningssatt.
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8. Andre forhold
8.1
Driftstatus under Klifs kontroll
RNP informerte at det var normale drifts- og utslippsforhold under Klifs tilsyn og at det ikke
er kjennskap til noen ytre miljørelaterte avvik ift gjeldende miljøregelverk, pålegg og
tillatelser.
8.2
Raufoss industripark
Raufoss Næringspark ANS er grunneier og har Raufoss Eiendomsforvaltning AS(RE) som
den daglige forvalter og drifter av industriparken. RE kjøper tjenester for å gjennomføre
forvaltning, drift og vedlikehold. Sentrale underleverandører er
- Dalkia Norge as (drift og vedlikehold av bl a overvannsnett inkl oljeutskillere)
- Sintef Raufoss Manufacturing (prosjektledelse og drift prosjekt Opprensning av
historisk forurensning)
- Raufoss Beredskap as (håndtering av bl.a.akutt forurensning)
- Eidsiva (strømforsyning)
RNP opplyser at:
 graving innenfor båndlagte områder skal meldes og klareres før igangsetting
 gravetillatelse knyttet til historisk grunnforurensning, gitt av Klif gjelder ut året 2010
 næringsparkens miljømål er konkretisert i form av områdespesifikke akseptkriterier
 et databasert system er tatt i bruk for å dokumentere historikk og bidra til å
systematisere forvaltningen av grunnareal og forurenset grunn
Utslippstillatelser
Utslipp til vann fra industriparken er regulert via andre virksomheter enn RNP:
•
utslipp fra renseanlegg til Hunnselva, er regulert via tillatelse fra Klif til Veolia
vann
•
utslipp fra industriparkens drens- og prosessvann, inkl oljeutskillere, til Hunnselva
omfattes av Klifs tillatelse gitt til Dalkia Norge as
•
3 av oljeutskillerne er tilkoblet kommunalt avløpsnett (bygg 316/Dalkia, bygg
68/Steertec og bygg 116/Mediaa). Utslippsgrense er 50mg/kg (ref Lene Birgit
Berg, miljørådgiver Vestre Toten kommune)
Enkelte av virksomhetene i industriparken er separat og individuelt regulert via egne
utslippstillatelser fra Klif.
8.3
Prosjektet Opprydding av historisk forurensning
Grunneier har etablert og driver prosjektet ”Opprydding av historisk forurensning” for å
systematisere oppfølgingen av de pålegg Klif (tidigere SFT) har gitt om grunnundersøkelser
og opprydding av forurenset grunn. Alle kjente lokaliteter med historiske forurensninger i
industriparken er nå undersøkt, og det er registrert 68 lokaliteter med påvist eller mistanke om
forurensning i grunnen.
Det er utarbeidet lokale akseptkriterier for forurensede masser relatert til både human helse og
for spredning til resipient (basert på vannkvaliteten i Hunnselva). Basert på disse besluttes hva
som skal gjøres ift masser som skal håndteres/disponeres. Tiltaksplaner er utarbeidet for
lokaliteter som har tiltaksbehov etter analyser av jord og vann.
Ved Klifs tilsyn var det enkelte masser lagret i det dedikerte lagringsteltet og på området Iglo.
Lagrede masser på Iglo (tot ca 1600m3) skal disponeres slik:
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Ca 850 m3 forurenset med mulige blindgjengere skal sorteres/renses i et mobilt
sorteringsverk. Forurensede masser kjøres til mottak for farlig avfall
Resterende masser blir sortert og håndtert i tråd med akseptkriteriene.

Enkelte aksjonspunkter som gjenstår i prosjektet er:
 Utskiller nr 9 (til utløp 10) er planlagt renset/slamsuges og spyles og installere
bypasledning
 Rensing/spyling av utløp 15 og 18 (må utsettes til sommer 2011 pga høy vannføring i
Hunnselva)
 Lok 3 – bygg 273, legge nye rør for takvann i servicekanal
 Lok 13 - bygg 25, funksjon til uidentifisert rør må avklares
 Lok 27 – bygg 68, supplerende kartlegging etter at leietaker flytter ut
 Lok 30 - bygg 268, installeres oljeutskiller
Utløp 19 ble spylt 6. september 2010.
8.4
Slamdeponi (lokalitet 8)
Hydroksiddeponiet på Raufoss industripark ble ført separat tilsyn med, se inspeksjonsrapport
2010.015.I.Klif.
8.5
Drensnett og kummer
Dalkia Norge as drifter, og har ansvar for bl.a. systemet for vannforsyning, overvann og
spillvann, inkl kummer og oljeutskillere i industriparken.
RNP opplyser at det er nærmere ca. 650 kummer tilknyttet ledningsnettet og at drenssystemet
er kartlagt, dokumentert og rengjort/spylt (noe arbeid gjenstår til sommer 2011, se kap 8.3).
Dette inkluderer også oljeutskillere.
8.6
Overvåking forurenset grunn, overvann, grunn vann og resipient/Hunnselva
er dokumentert i årlige programmer i RNPs overvåkingssystem:



det utarbeides årlig et prøveprogram og et analyseprogram som dekker grunnvann,
overvann og resipienten Hunnselva
det etablert 58 aktive overvåkingsbrønner og 5 aktive tiltaksbrønner

Prøvetaking foretas av personell fra Bjørn Berg as. Analyser utføres av laboratoriet ALS med
tilbakemelding til RNP og Bjørn E Berg as.
Tilstanden i sedimentene i Hunnselva er undersøkt (av NVE) og viser bl.a. at forurensede
sedimenter ligger tilgjengelig for erosjon og videre transport flere steder langs vassdraget
8.7
Status oppfølging forrige Klif tilsyn
Forrige tilsyn var 2006 og er dokumentert i rapport SFT.06187.I. Tilsynet er fulgt opp av
RNP og forholdene lukket.
8.8
Diverse
Høyspent elektrisk anlegg
Eidsiva opplyser at det ikke er PCB-olje på noe elektrisk utstyr i anleggene, verken
transformatorer, kraftkondensatorer, strømgjennomføringer eller lignende. Gruber for
transformatorer tilhører Eidsiva. Eidsiva opplyser at det ikke er noen indikasjoner på at
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grubene er utette. Grubene er ikke koblet til noe dreneringssystem. Fire står utendørs og må
med jevne mellomrom tømmes for nedbørsvann. En grube skal helrenoveres (bygg 400,
nettstasjon nord T4. En skal fjernes, og tilhørende transformator (bygg 200 nettstasjon 33)
oppgis å være tømt for olje.
Eidsiva opplyser at det ikke er noen oljefylte kabler i anleggene.
Leietakere
Stikkprøver hos to leietakere indikerer at RNPs rutiner for gravmeldinger, er iverksatt og
fungerer etter hensikt
Leietaker Raufoss Metall as er under styrt avvikling. Det vil være behov for å verifisere status
ift eventuell gjenværende forurensning i avløp og kummer knyttet til utløp 6 a og 7.
Overvåkingen av utløpene til Hunnselva viser at det bl.a. er forhøyede verdier av sink.

8. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for revisjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Avfallsforskriften, kapittel 9
 diverse pålegg og korrespondanse mellom virksomheten og Klif vedrørende forurenset
grunn og deponi, arkiv ephorte 2008/214, 2005/1325, 2002/86, 2005/1328
 Dokumenterte rutiner i virksomhetens internkontroll

9. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 TA-1951/2003 Veileder til avfallsforskriften
 TA 1995 Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann
ved deponier
 TA-2077/2005 Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier
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Vedlegg 1 Oversikt industriområde og deponier
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