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Endelig rapport etter tilsyn på Bergene Holm AS den 7.9.2010 - Planlagt
tilsyn 2010
Fylkesmannen viser til foreløpig inspeksjonsrapport av 20.9.2010, som virksomheten hadde
mulighet til å kommentere, dersom det var faktiske feil.
Virksomheten har gitt tilbakemelding på enkelte justeringer, og disse er vurdert inn i rapporten i
det omfang Fylkesmannen mener dette er naturlig. Denne rapport er å anse som endelig.
Fylkesmannen opprettholder de avvik og anmerkninger som ble gitt i rapporten, men enkelte
forhold er noe omformulert. På grunn av en noe sen tilbakemelding fra Fylkesmannen på status på
rapporten, justeres fristen for å rette opp avvikene til 1.1.2011
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Inspeksjonsrapport
Saksnummer: 2010/840
Informasjon om virksomheten
Navn:

Dato for inspeksjonen:

Bergene Holm AS, avd. Larvik

7.9.2010

Adresse:

Telefon/e-post:

Pb. 2060, Stubberød, 3255 Larvik
Besøksadresse:

Organisasjonsnr.: 812 750 062

Amundrød, Larvik
Kommune/kommunenr.: Larvik

Bransjenr. (NACE-kode): 16.100

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen:

Paul Edvard Vittersø – Organisasjonsdirektør
Svein Martin Sørensen – HMS
Håvard Omholt - Fabrikksjef

Elisabet Rui
Roar Rabbevåg

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for
kontrollen var kjemikalier og håndtering av farlig avfall.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 3 avvik* og 3 anmerkninger*, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
x

Pålegg om tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å
bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder
avvikene.
Frist for skriftlige tilbakemelding er: 1.1.2011
Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og. Vedtaket kan
påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør
begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige
tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et
eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten.

Dato

Fylkesmannen i Vestfold
(etter fullmakt)

* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten
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Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, eller forskrifter
hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse,
miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et
løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.
Kort om virksomheten:
Bergene Holm AS, avd. Larvik er et av distriktets største sagbruk med årlig mottak av rundt
130.000 m3 tømmer. Anlegget produserer årlig ca. 70.000 m3 trelast, hvorav ca. 15.000 m3 er
impregnert virke. Anlegget har eget høvleri, impregneringsverk og beiseanlegg. Anlegget har
fyringsanlegg basert på rent biobrensel, og trelasttørker. Produktene selges over deler av Sør-Norge
og på eksport over Larvik Havn. Tømmer og ferdige varer transporteres med lastebiler.

Resultater av inspeksjonen: Det ble registrert tre avvik.
Avvik 1: Virksomheten overholder ikke gjeldende krav til støy gitt gjennom
utslippstillatelsen, datert 27.8.2008.
Avvik fra: Utslippstillatelsens punkt 7.
Observasjoner:
Virksomheten har lagt frem en støyutredning, datert 23.9.2009, som beskriver støyforholdene fra
virksomheten. Denne støyrapporten viser at virksomheten i perioder ligger vesentlig over gjeldende
støynivå, satt i tillatelsen. Det er i perioder målt et støynivå på over 60 dBA hos mest berørte nabo.
Kravet i tillatelsen er satt til maksimalt 50 dBA på dagtid. Det er strengere krav til kvelds og
nattedrift. Flere boliger ligger innenfor området der støykravet overskrides med dagens drift.
Virksomheten opplyser at de er i ferd med å diskutere eventuelle tiltak med støykonsulenten, men
slik Fylkesmannen vurderer resultatene, må det omfatende støydempingstiltak til for å overholde
støykravet satt i tillatelsen.
Virksomheten opplyser at det er ulike typer av drift på ulike deler av anlegget. Sagbruket opplyses å
gå ett skift, høvleriet to skift, mens fyr- og tørkeanlegg går kontinuerlig. Innkjøring av tømmer til
anlegget starter gjerne i 5 - 6 tiden om morgenen, og pågår gjerne til kl. 23 – 24 på kvelden.
Virksomheten opplyser at det leveres 11-12 lass tømmer pr døgn i gjennomsnitt over året. Dette
betyr at virksomheten må vurdere driftsforholdene og støyen i alle de tre aktuelle støyperiodene
dag, kveld og natt, og at det som støyregelverket legger opp til, er strengere støykrav på kveld og
natt enn på dagtid.
Virksomheten opplyser at de tidligere var eier av noen av de støyutsatte husene, og opplyser at disse
er videresolgt til redusert pris, og med klausul knyttet til støyforholdene på stedet. Fylkesmannen er
ikke kjent med om klausulens innhold er juridisk holdbar, og anser at en eventuell tvist om dette er
et privatrettslig grunnlag mellom selger og kjøper. Kjøper har klaget forholdet om støy inn for
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Fylkesmannen, og vi vurderer ut i fra oppgitte støyverdier at grensene satt i konsesjonen er
vesentlig overskredet (jf tillatelsens punkt 7). Inntil videre forholder Fylkesmannen seg til gjeldende
konsesjon og at virksomheten må etterleve kravene i denne

Avvik 2: Mangelfull prøvetaking av vann fra anlegget til lokale bekker
Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.2.
Observasjoner:
Virksomheten opplyser at de årlig tar ut prøve av overflatevann som føres ut i lokal bekk i nordvest,
med bekkelukking under E- 18. Denne viser markant påvirkning av blant annet organisk stoff i
bekkevannet. Virksomheten har imidlertid ikke vurdert at det er aktuelt med tiltak for å redusere
verdiene i overvannet.
Deler av arealene som disponeres i syd, inkludert de arealene der impregneringsverket og lageret av
ferdig impregnert materiale er, drenerer sydover mot et grustak. Her har i følge virksomheten ikke
vært kartlagt eventuell avrenning. Fylkesmannen mener at dette området helt klart skulle vært med i
måleprogrammet, og at dette området kan ha en høyere sannsynlighet for utlekking av blant annet
impregneringsvæske som en følge av aktiviteten på disse delene av området. Parameterne i
vannprøvene bør derfor også vurderes med tillegg for de aktuelle virkestoffene i impregneringen
(moderne impregneringsvæske med kobber, samt evt. CCA- impregnering dersom aktuelt).
Prøvetaking i forhold til dette er nevnt i vårt brev av 4.5.2009.
Virksomheten opplyser også at vaskevann går diffust ut mot sør etter at det har passert oljeutskiller.

Avvik 3: Manglende oppfylling av leveringsplikten for farlig avfall og manglende deklarering
av farlig avfall
Avvik fra: Avfallsforskriftens §§ 11-8 og 11-12
Observasjoner:
I henhold til avfallsforskriftens § 11-8 skal farlig avfall leveres til godkjent mottak årlig dersom
mengden overstiger 1kg. Ved omvisning i virksomheten, ble det registrert vaskemidler, ulike
smøremidler og andre produkter på verksted. Rester av disse er å anse som farlig avfall, dersom de
avhendes. Virksomheten opplyser at de gjennom serviceavtaler på flere av maskinene stiller krav
om at den som utfører serviceoppdraget, skal ta med seg det avfallet som genereres i retur. Så vidt
Fylkesmannen forstod virksomheten, er det en imidlertid en del av maskinene som er virksomhetens
egne, og følgelig ikke omfattes av slike avtaler. Eventuelle rester av beis/maling fra beiseanlegget
settes til herding før eventuell avhending. Spraybokser kastes i restavfall, og håndteres ikke som
farlig avfall i tråd med regelverket.
Under tilsynet registrerte vi blant annet et halvfullt spann med brukte oljefilter, som stod lagret
åpent utendørs ved vaskeplassen. Dette er å anse som farlig avfall, og skal lagres og avhendes på en
forsvarlig måte.
Selskapet Opplyser at de i 2009 gjennomførte en fullstendig gjennomgang av sin kjemikaliebruk og
beholdning av ulike kjemikalier. Det opplyses at flere stoffer ble utfaset som følge av dette
Fylkesmannen anser det derfor som sannsynlig at virksomheten årlig genererer ulike typer farlig
avfall, og at dette dermed skulle vært deklarert og levert til godkjent mottak i tråd med plikten etter
avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. I henhold til avfallsforskriftens § 11-12 er det krav
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om at hver kategori farlig avfall deklareres for seg. Fylkesmannen forventer derfor at virksomheten
tar en systematisk gjennomgang av de kjemikalier som håndteres i virksomheten, og at det etableres
rutiner for jevnlig levering av de ulike farlig avfallsfraksjonene i tråd med produsentenes
anbefalinger.

Det ble registrert tre anmerkninger:
Anmerkning 1 – Måling av utslipp til luft jf. Tillatelsens punkt 4
Fylkesmannen etterspurte resultater av eventuelle utslipp til luft. Virksomheten opplyser at den er i
ferd med å innhente tilbud fra ulike aktører for å dokumentere dette. På grunn av få aktører og liten
kapasitet i markedet, opplyser virksomheten at det er utfordrende å få gjennomført disse målingene.
Virksomheten viser til at målingene er nært forestående.
Fylkesmannen avventer måleresultatene til luft, men viser samtidig til at dette punktet kan bli
vurdert annerledes ved fremtidige inspeksjoner, dersom målingene ikke foreligger.
Det ble etter inspeksjonen meldt inn til Fylkesmannen at måling vil finne sted i uke 44.

Anmerkning 2 – Levering av aske fra forbrenningsovnen til produksjon av jordblandinger.
Virksomheten opplyser at aske fra forbrenningsovnen på tørkeanlegget leveres til virksomheten
Håkon Skuggedal med lokasjon ved Elveveien i Larvik. Han lager jordblandinger med asken som
en komponent for jordforbedring.
Fylkesmannen har i ettertid vært i kontakt med Mattilsynet som bekrefter at aske som komponent i
jordblanding tilsier at produsenten skal registrere produktet i henhold til gjødselvareforskriftens
krav. Det forutsettes derfor at Bergene Holm kan legge frem dokumentasjon på at mottager av
asken innehar nødvendige registreringer i Mattilsynets database i hht. Gjødselvareforskriften.

Anmerkning 3 – Lagring av ulike kjøretøyer og oljesøl på grusplass i sør- vestre del av
området.
Fylkesmannen viser til at det stod en rekke kjøretøy og utstyr på gruslagt plass i sør- vestre del av
området. Disse var i følge virksomheten ute av drift i påvente av å bli solgt. Fylkemannen påpeker
at virksomheten har en selvstendig plikt til å redusere faren for lekkasjer av oljer etc. fra utstyret, og
at det dersom det vurderes som fare for at lekkasjer kan oppstå, må virksomheten sikre mot dette
gjennom aktuelle forebyggende tiltak.
Under inspeksjonen ble det registrert et område på 5 X 10 meter der det var tydelige spor av
oljelekkasje i grusen, og det stod flere 25 liters kanner med hydraulikkolje på stedet. Fylkesmannen
ber virksomheten om snarest å sørge for nødvendige tiltak for å samle opp eventuelt spill og fjerne
forurenset masse på stedet.
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