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RAPPORT
2001/003

Virksomhet:

Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR)

Bedriftens adresse:

Conrad Mohrs vei 15
5072 Bergen

Arkivkode:

2001/02346 471.2

Anleggsnummer:

A61253

10.07.1996

Antall sider i rapporten: 6

Utslippstillatelse av:
Bransjenr.:
Kontrollklasse:
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Tilstede fra bedriften: Oddrun Konglevoll
Jan Egil Bredsten
Asbjørn Ravnanger

Forrige kontroll:

17.03.1998

Tid for inspeksjonen:

05.10.2001

Inspektør:

Kjell Kvingedal
John Olav Hisdal
Tove Mette Hjelen
Bjørg Kari Haugland

Andre tilstede:

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen følgende hovedtema:
Utslipp til luft, utslipp til vann, substitusjonsplikten og systematisk gjennomgang av
internkontrollsystemet.

Hovedkonklusjon
Det ble ikke konstatert avvik under inspeksjonen.
Fylkesmannen har forøvrig gjort følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:
-

Bedriften har et forbedringspotensiale når det gjelder å overvåke og gjennomgå sin
internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt.

-

Bedriftens bruk av avviksbehandlingssystemet har et forbedringspotensiale.
Bedriften har ikke rutiner for funksjonstesting av alarmer som ved svikt kan gi utslipp til
ytre miljø.
Flere tilfeller av overutslipp på kvikksølv tyder på manglende drifts- og
vedlikeholdsrutiner ved vannrenseanlegget

-

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

Kjell Kvingedal
Revisjonsleder

Håkon Kryvi
Seksjonsleder
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1.

Innledning
Denne rapporten er skrevet etter en anmeldt rutine inspeksjon. Inspeksjoner
gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til
ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av
krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert
under kontrollen og som ligger innenfor fylkesmannens forvaltningsområde.
Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid
eller miljøstatus.
- AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen.
Herunder overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter
hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller
dispensasjoner.

- ANMERKNING defineres som: 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.

2.

Dokumentunderlag
Dokumentunderlag for inspeksjonen var :
- Utslippstillatelse av 10.07.1996.
- Forurensningsloven.
- Produktkontrolloven.
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheter.
- Korrespondanse mellom virksomheten og SFT, og mellom virksomheten og
fylkesmannen.
- Bedriftens egenrapportering for 2000.

3.

Omfang
Hovedtema for inspeksjonen var:
- Utslipp til luft.
- Utslipp til vann.
- Innsatstema; substitusjonsplikten.
- Innsatstema; systematisk gjennomgang av IK.
- Oppfølging av tidligere kontroller.
- Div. korrespondanse.
For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.
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4.

Avvik
Det ble ikke konstatert avvik under inspeksjonen:

5.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:
Anmerkning 1
Bedriften har et forbedringspotensiale når det gjelder å overvåke og gjennomgå sin
internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Kommentarer:
Bedriften gjennomfører ikke årlig en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å
vurdere om den er hensiktsmessig og virkningsfull. I følge bedriften blir enkeltsystemer
som avvikssystemet og oppnåelse av mål og handlingsplaner tatt opp som tema i blant
annet ledermøter. Det foretas imidletid ingen samlet vurdering av internkontrollen med
konklusjon angående dens tilstrekkelighet for å ivareta interne og eksterne krav.

Anmerkning 2:
Bedriftens bruk av avviksbehandlingssystemet har et forbedringspotensiale.
Kommentarer:
I følge bedriften er rapportering av tilløp til hendelser ikke tilstrekkelig. Det er også
uklarhet i bedriften i begrepsbruken på avvik og farlige forhold. For eksempel er avvik
fra utslippstillatelsen ikke definert som avvik men som farlig forhold. Kun
”kvalitetsavvik” er definert som avvik. Videre er beskrivelsen av hva som skal
rapporteres som farlig forhold lite konkret i intern prosedyre.
Anmerkning 3:
Bedriften har ikke rutiner for funksjonstesting av alarmer som ved svikt kan gi
utslipp til ytre miljø.
Kommentarer:
Kontrollen av drift av renseanleggene er blant annet basert på at alarmer aktiveres
dersom verdiene avviker fra det normale. Det gjennomføres imidlertid ingen
funksjonstesting av alarmene.
Anmerkning 4
Flere tilfeller av overutslipp på kvikksølv tyder på manglende driftsog vedlikeholdsrutiner ved vannrenseanlegget
Kommentarer:
Bedriften har det siste året meldt om flere tilfeller av overutslipp av
kvikksølv fra vannrenseanlegget. Rutiner som sikrer stabile og optimale
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renseresultat er avgjørende for å motvirke overutslipp. En dokumentert
evaluering av denne delen av vannrenseanlegget, sammenholdt med
bedriftens driftserfaringer kan være nødvendig for å dokumentere behov
for endre rutiner for utskifting av viktige driftskomponenter i renseprosessen.

6.

Andre forhold
Oppfølging av tidligere kontroller:
Revisjon 53/98:
Revisjonen ble gjennomført under prosjekteringsfasen. Det er ingen kommentarer
til bedriftens oppfølging av revisjonen
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Vedlegg 1:
Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
Sjekket

Hovedtema
A. Internkontroll
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.

§ 4 Plikt til internkontroll
§ 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav
§ 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne
§ 5.3 Medvirkning fra arbeidstakerne
§ 5.4 Implementerte og dokumenterte mål for miljøarbeid
§ 5.5 Implementerte og dokumenterte ansvars-, myndighets- og
organsisasjonsforhold
§ 5.6 Dokumentert risikovurdering, planer og tiltak
§ 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og
forebygge overtredelser av krav
§ 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av IK-systemet
§ 6 Samordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utslipp regulert i krav, luft
Utslipp regulert i krav, vann
Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann
Utslippskontroll luft
Utslippskontroll vann
Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr
Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr
Utslippsreduserende tiltak og installasjoner
Støy
Diverse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi
Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi
Utslipps- og avfallskontroll ved deponi
Drift og vedlikehold av deponi
Utslippsreduserende tiltak og installasjoner ved deponi
Kildesortering
Forskrift om registrering av avfallshåndtering
Forskrift om brunt papir
Forskrift/avtale om kasserte dekk
Forskrifter/avtaler om emballasje
Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbr.avfall
Diverse

7.
8.

x
x

Karakterisering

B. Prosessanlegg

C. Produksjons-/forbruksavfall

x
x
x
x
x
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Sjekket

Hovedtema

D. Spesialavfall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Levering og deklarering av spesialavfall (spes.avf. forskr. §§ 8 og 11)
Lagring og merking av spesialavfall (spesialavfallsforskriften § 5)
Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatorer
Spilloljerefusjonsordningen
Forskrift om grensekryssende transport av avfall
Forskrift om forbrenning av spillolje
Rammekrav ( typer avfall, mengder, type prosess) for
innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall
8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall om
journalføring og samarbeidsavtale med Norsas
9. Annet regelverk som regulerer spesialavfall og spesialavfallshåndtering
10. Diverse
E. Kjemikalier
1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7)
2. Kjemikalieinformasjon råvarer/ferdigvarer (PK-loven § 3)
3. Helse- og miljøfaremerking (forskrift om klass., merking mv. av farlige
kjem. - Merkeforskriften)
4. Forskrift om HMS-datablad
5. Deklarering til Produktregisteret (Merkeforskriften)
6. Regelverk for ozonreduserende stoffer
7. Forskrift om forhåndsmelding av nye stoffer
8. Forskrift om eksport/import av visse farlige kjemikalier
9. Forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer
10. Begrensningsforskriften
11. Substitusjon / utfasingskjemikalier
12. Annet kjemikalieregelverk
13. Diverse
F. Beredskap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varslingsplikt
Risikoanalyser
Personellressurser
Materiellressurser
Opprydding/overvåking etter akutte utslipp
Beredskapsplan
Diverse.

G. Diverse
1. Endringsbehov i tillatelsen
1. Egenrapportering
2. Uhellsrapportering

x

