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Rapport nr.:

2007.178.I. SFT Endelig

Virksomhet:

Hellik Teigen AS

Organisasjonsnummer:

941538576

Virksomhetens adresse:

SFTs saksnr.:

2002/480

EMAS-registrert:

Postboks 2
3301 Hokksund
Nei

Anleggsnummer:

0624.015.01

ISO-14001-sertifisert:

Ja

Utslippstillatelse av:

23. april 1996

Antall sider i rapporten: 6

Bransjenr. (NACE-koder): 37.1

Forrige kontroll:

7. juni 2005

Risikoklasse:

Tidsrom for kontrollen:

16. november 2007

Inspektør:

Tone Line Fossnes

Andre tilstede:

Poul Byskov, SFT
Ole Thomas
Thommesen, SFT
Håkon Dalen,
Fylkesmannen i
Buskerud

Kontaktperson fra
virksomheten under
kontrollen:
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Ring Tore Teigen

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og den anmerkningen som ble konstatert under kontrollen.
Følgende hovedtema ble kontrollert: Mottakskontroll av innkommet materiale, utslipp til
vann og luft, farlig avfall
Hovedkonklusjon
Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik:
•
Hellik Teigen AS har mangler ved sine rutiner for mottakskontroll.
•
Hellik Teigen AS’ risikovurdering har mangler.
•
Hellik Teigen AS’ rutiner for utslippsmålinger av vann og luft er mangelfulle.
•
Hellik Teigen AS dokumenterer ikke om slam fra våtvasker er farlig avfall eller ikke.
•
Det er ikke fast dekke på alle områder hvor det lagres innsatsmateriale.
SFT har følgende anmerkning:
•
Våtvasker er ikke i drift i kalde perioder.

Utarbeidet dato: 10. desember 2007

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Tone Line Fossnes

Overordnet: Bjørn Bjørnstad
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1.

Innledning
Denne rapporten er skrevet etter en anmeldt rutineinspeksjon. 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 SFTs forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig
tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

2.

-

AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen.
(F. eks. 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.

Dokumentunderlag
Dokumentunderlag for inspeksjonen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(HMS/internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 11 om farlig avfall
- Egenkontrollrapport for 2006
- Forrige kontrollrapport fra SFT
- Utslippstillatelse av 23. april 1996

3.

Omfang
Hovedtema for inspeksjonen var:
- internkontroll
- prosessanlegg
- produksjons-/forbruksavfall
- farlig avfall
- naboklager, oppfølging etter forrige kontroll
For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

4.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:
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Avvik 1
Hellik Teigen AS har mangler ved sine rutiner for mottakskontroll.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter
§ 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 8.1
Kommentarer
Hellik Teigen AS har beskrevne rutiner for kontroll ved mottak av avfall for
fragmentering i sin internkontroll. Imidlertid mangler det en mer detaljert beskrivelse av
hvilke fraksjoner som skal sjekkes for hva.
•
Det er ikke beskrevet krav til miljøsanering og ansvar for levering av miljøsanerte
innsatsmaterialer i kontrakter med leverandører av innsatsmaterialer.
•

Avvik 2
Hellik Teigen AS’ risikovurdering har mangler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter
§ 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 6.1
Kommentarer
Det mangler risikovurdering og inspeksjonsprogram for virksomhetens lagertanker.
Risikovurdering av lagring av farlig avfall mangler. Det ble blant annet observert
jernbanesviller lagret direkte på bar mark og manglende merking av områder hvor farlig avfall
lagres.

Avvik 3
Hellik Teigen AS’ rutiner for utslippsmålinger av vann og luft er mangelfulle.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter
§ 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 9.2
Kommentarer
Det mangler en skriftlig beskrivelse av rutinene for prøvetakning av vann.
Utslippsmålinger til luft utføres av en konsulent. Rapporten fra denne mangler en beskrivelse
av produksjonsforholdene i måleperiodene. Dette gjelder blant annet opplysninger om det er
full produksjon, om innmatingen av innsatsmaterialer i shredder, samt angivelse av
uregelmessigheter.

Avvik 4
Hellik Teigen AS dokumenterer ikke om slam fra våtvasker er farlig avfall eller ikke.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter
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§ 5, 2. ledd punkt 6
Kommentarer
Det foretas ikke analyse for farlige komponenter av slam fra våtvasker. Farlig avfall skal
leveres til godkjent mottak.

Avvik 5
Det er ikke fast dekke på alle områder hvor det lagres innsatsmateriale.
Avvik fra
Utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 2.1
Kommentarer
Det gjenstår fremdeles områder uten fast dekke hvor det lagres innsatsmaterialer. Dette
gjelder områdene bak vektbu og Hobbelstadsvei. Under inspeksjon 7. juni 2005 fikk Hellik
Teigen AS også avvik på dette forholdet og de beskrev da en plan for gjennomføring av
legging av fast dekke. Virksomheten opplyser at det er lagt fast dekke på større område nå enn
ved forrige inspeksjon. Det gjenstår ifølge Hellik Teigen AS ca 4-5000 m2 som mangler fast
dekke.

Anmerkning 1
Våtvasker er ikke i drift i kalde perioder.
Kommentarer
Hellik Teigen opplyste at det var på grunn av ising i dyser. Dersom ikke våtvaskeren er i drift,
medfører dette at utslippet til luft går ut urenset.

5.

Andre forhold
Utslippsgrense for kvikksølv til luft er i utslippstillatelsen satt til henholdsvis 0,001
mg/Nm3 (6-timersmiddel) og 0,05 g/time. Disse grensene er ikke overholdt, men
det er gitt signaler fra SFT om at disse skal endres i ny tillatelse til ti ganger høyere
verdi. Virksomheten opplyser at resultat av målinger fra 2006 og 2007 vil da ligge
innenfor de nye grensene.
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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
organisasjonsforhold
§ 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 internkontrollen
§ 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-/forbruksavfall
Diverse

7.
8.

X

X
X

Karakterisering

B. Prosessanlegg

C. Produksjons-/forbruksavfall

X
X
X
X
X
X
X
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Sjekket

Hovedtema

D. Farlig avfall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall (forskriftens § 5)
Levering og deklarering av farlig avfall (forskriftens § 8 og § 11)
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 farlig avfall
8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall om journalføring
9. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og håndtering av farlig avfall
10. Diverse

X

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 klassifisering, merking mv. av
farlige kjemikalier - merkeforskriften)
4. Forskrift om HMS-datablad
5. Deklarering til Produktregisteret (§ 21 i 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
X

