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    Miljørisikovurdering Byrkjelo 2018 
SANNSYNLEGHET KONSEKVENS 

HENDELSE/SITUASJON 
4 3 2 1 4 3 2 1 

PRODUKT PRIORITET TILTAK/KOMMENTAR ANSVAR FRIST STATUS 

1. Menneskelig svikt. Manuell styring 
av ventiler og pumper på Casomatic. 
Kan føre til utslipp av myse og 
vaskemidler til biologisk 
forenseanlegg. 

    2       2   4   Hadde et eksempel i uke 50. Se 
avviksdatabasen. Blir vanligvis oppdaga raskt.       

2. Lekkasje på pumpesystem fra 1000 
liters container med vaskemiddel til 
osteformer. Kan føre til mindre syre 
lekkasje. 

      1       1 1   Fra pumpe og rørsystem mellom tank og 
formvaskemaskin.       

3. Generelt. Lekkasje på mannluker 
tanker. Kan føre til lekkasje av melk.     2       2   4   

Menneskelig svikt. Ikke fått luka skikkelig på 
plass. Kan gi en del utslipp av melk om det ikke 
oppdages tidlig. Skjer sjeldent. 

      

4. Lekkasje fra lakeanlegg. Ventilfeil 
og slitasje på pumper. Ved 
strømstans/blink faller styringssystem 
ut. Kan føre til lekkasje av saltlake til 
biologisk forenseanlegg. 

      1     2   2   Etter ombygging er ikke dette en 
problemstilling.    . 

5. Lekkasje på filter, plateapparat til 
lakeanlegg. Kan føre til lekkasje av 
saltlake. 

  3         2   6   
Pakninger på filter og plateapparat kan ryke. 
Kan ta litt tid før det blir oppdaget da utstyret 
står i et eget rom.  Operatørene er inne og 
sjekker minst en gang per skift. Tiltaket her er å 
ha gode rutiner. 

MS Kontinuerlig  Har rutiner for 
dagleg sjekk. 

6. Lekkasje på plateapparat, følere og 
pumper på formvaskemaskin 
etterpresse. Vil føre til lekkasje av 
vaskevann med 1 % syre til biologisk 
forenseanlegg. 

  3           1 3   Blir oppdaget tidlig og utbedret ved 
produksjonsstans.       

7. Tæring på saltlaketank T 180. 
Saltlaken tærer på stålet i tanken og kan 
føre til lekkasje av saltlake ned på 
renseanlegg. 

      1   3     3   
Inspeksjon av tanken minimum en gang i året. 
Porer og påbegynt tæring blir sveiset ved 
inspeksjon. 

      

8. Lekkasje på kiselgur blandetank 185. 
Tæring på tanken kan føre til lekkasje 
av saltlake som er iblandet kiselgur ned 
på renseanlegg. 

      1       1 N/A   Anlegget er fjernet.       
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PRODUKT PRIORITET TILTAK/KOMMENTAR ANSVAR FRIST STATUS

9. Lekkasje på kiselguranlegg kan føre 
til lekkasje av saltlake og kiselgur ned 
på renseanlegg. 

      1       1 N/A   Anlegget er fjernet…       

10. Lekkasje rørverk på råmelksilo. 
Renner ut på plassen, samles opp i 
avløpskumme utenfor verkstedet - går 
deretter på biologisk forenseanlegg. 

  3          1  3   Plattform montert.  BHB  

 Plattform 
montert under 
alle rørverk. 

Ukentlig runde 
for sjekk. 

11. Lekkasje myse fra rørverk 
mysesilo. Har ikke oppsamling - renner 
rett ut i grunnen. 

  3         2   6   Må ha plattform under alle rørverk slik at man 
kan ta tak i det med en gang (2012).  BHB  

Plattform er 
montert under 

mysesilo.  

12. Generelt: Teknisk ventilfeil. Kan 
føre til lekkasje av melk/myse og 
vaskemiddel. Går til biologisk 
forenseanlegg. 

  3         2   6   
Forebyggende vedlikehold. Service en gang i 
året, noen er hyppigere. Må vurdere 
vedlikeholds frekvens på bakgrunn av erfaring.  

BHB Kontinuerlig   

13. Generelt: Menneskelig svikt, 
blokkering/manuell kjøring av ventil. 
Kan føre til lekkasje på melk/myse og 
vaskemiddel. Går til biologisk 
forenseanlegg. 

  3         2   6   
Holdningsskapende arbeid. Opplæring. Må gi 
beskjed når det er gjort feil. Måltall av 
blokkerte ventiler. 

Alle 
avdelingsledere Kontinuerlig   

14. Lekkasje i separator. Renner 
melk/myse og vaskemiddel i syklon. 
Går ned på biologisk forenseanlegg. 

    2       2   4   
Når det er lekkasje så blir det oppdaget såpass 
tidlig, så det man vurderer er sannsynligheten 
for at det er en stor lekkasje som skjer over 
lengre tid.  

      

15. Feil på toppvarsel på silotanker. 
Kan føre til at tank overfylles og melk 
renner ut. Kan komme ut litt om man 
ikke følger med. Går til biologisk 
forenseanlegg. 

      1     2   2   
Har ekstra sikring i trykkcelle på tankene. 
Erfaringsvis ryker ett toppvarsel/trykkcelle i 
løpet av ett år, men det skal mye til at det skjer 
samtidig.  

      

16. Generelt: Løse unioner. 
Unionskoblinger skrur seg opp på 
grunn av rørslag og vibrasjoner. Kan 
føre til lekkasje av melk/myse og 
vaskemiddel. 

  3         2   6   
Blir oppdaget forholdsvis tidlig. Enkelte steder 
vanskeligere å se med en gang. Skrues igjen når 
det er oppdaget. Holdningsskapende arbeid. 
Opplæring. 

Alle avd. 
ledere og 
operatører 

Kontinuerlig   

17. Blokkering av toppvarsel. 
Operatørene gjør dette for å få mest 
mulig melk/myse inn på tanker. Kan 
føre til overfylling og produkt renner ut 
om ikke operatørene er observante. Går 
ned på biologisk forenseanlegg. 

  3         2   6   
Dette blir gjort i kontrollerte former ukentlig. 
Tiltaket er holdningsskapende arbeid og 
opplæring. 

JRK, PS Kontinuerlig   
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18. Melk i pumpene på tankbilene, går 
ut litt hver dag. 4             1 4   

Det er en liten mengde melk i pumpesystemet 
på tankbilene som går i sluk hver dag (ca. 10 
liter per bil per tømming). Dette er trimmet inn 
fra sjåførenes side, slik at mengden skal være så 
lav som mulig.  

THN Kontinuerlig   

19. Slanger sprekker under vask av 
tankbil. Kan føre til at vaskemiddel går 
til biologisk forenseanlegg. 

      1     2   2           

20. Produktrester i tankbiler ved vask.  
Menneskelig svikt.       1     2   2   

Har to-tre tilfeller av at tankbiler ikke er helt 
tømt for produkt, før de settes på vask. Fører til 
at rå-vaskestasjon må tømmes, går til 
utjevningstank (har et styringssystem som 
sender dette ned til denne tanken), og fordeles 
jevnt ned til biologisk forenseanlegg.  

      

21. Overfylling av tankbil ute på gård. 
Kan føre til at melk går ut i naturen.   3           1 3   

Alle skott på tankbilene har toppvarsel, men det 
skjer av og til at disse ikke fungerer. Er ikke 
snakk om mange literne, og det oppdages raskt 
av sjåfør.  

      

22. Generelt: Lekkasje i pumper. Kan 
føre til at det renner ut melk/myse og 
vaskemiddel. Dette går til biologisk 
forenseanlegg. 

  3         2   6   
Skjer ukentlig, men det er sjelden store volum 
på melk/fløte. Større på vaskemiddel. Det 
varierer fra pumpetype til pumpetype. 
Forbyggende vedlikehold. Det er viktig at 
operatørene gir beskjed til teknisk. 

BHB, Alle 
operatører Kontinuerlig   

23. Tankbil velter. Årsak kan være 
ulykke, kjøre av veien, dårlig føre og 
lignende.  Melk vil da renne ut fra 
mannluke på toppen av bilen. 

      1     2   2   Skjer sjelden.       

24. Overlasting av myse. Kan føre til at 
myse renner over og ned i grunnen ved 
lasting ute. Lastes det inne går det myse 
ned på biologisk forenseanlegg. 

    2       2   4   
Konsekvens er avhengig av mengde som går ut, 
sjåførene merker det som regel tidlig. Sjåfører 
må være observante under lasting. 

THN Kontinuerlig   

25. Ved påfylling av vaskemiddel til 
bulkanlegget kan det skje overfylling. 
Er en overfyllingsalarm som gjør at det 
vil stoppe når det er fullt. Er alarmen 
gåen så kan man fylle over. Vil gå i 
grunnen. 

      1     2   2   
Forebyggende vedlikehold. De som bestiller må 
vite hva som er på tank fra før. Eget opplært 
personell deltar alltid under mottak av 
vakskemiddel. 

      



side 7 

HENDELSE/SITUASJON
SANNSYNLEGHET KONSEKVENS

PRODUKT PRIORITET TILTAK/KOMMENTAR ANSVAR FRIST STATUS

26. Feilkobling ved påfylling av 
bulkanlegg. Menneskelig svikt. Fører 
til sammenblanding av kjemikalier. 

     1  4       4   

Ansvarlige på huset skal sjekke hva som går 
inn på tankene. Eksploderer om det skjer 
sammenblanding. Tiltaket er at rutiner følges 
og opplæring. 
Denne var opprinnelig rød, men etter ny 
gjennomgang mener vi at den er gul fordi 
sannsynligheten for at det skal kunne skje er så 
lav (har gode rutiner). 

BHB, JRK, PS Kontinuerlig   

27. Generelt: Om det er 
ventilfeil/pumpefeil på 
sirkulasjonskretser vaskesatsjoner. Kan 
føre til for sterk konsentrasjon på 
vaskekurser. Kan gå mye vaskemiddel 
til renseanlegget. Menneskelig svikt 
også (trykke på reset knapp) 

  3         2   6   Forebyggende vedlikehold. Titrering, periodisk 
sjekk av konsentrasjon. BHB, JRK, PS Kontinuerlig.   

28. Reguleringsventil (mS) som styrer 
om kondensvannet fra inndamper går 
til elv eller renseanlegg. Når det er rent 
går det til elv, når det er forurenset skal 
ventilen styre kondensvannet til eget 
forenseanlegg. 

      1     2   2   Kondensat går KUN til renseanlegg. PS, PK, PS, 
ASB, TH Kontinuerlig  

 Kondensat går 
kun til 

biologisk 
forrenseanlegg. 

29. Membraner på RO-anlegg ryker, 
kan føre til at myse går til biologisk 
forenseanlegg. 

    2       2   4   Skal åpnes en gang i året og sjekke membraner. 
Overvåkning av ledningsevne.  PS  Kontinuerlig.    

30. Pakkbokser på høytrykkspumper til 
RO-anlegg. Slites fort ut og må skiftes 
ofte.  

   2        2   4   
Forebyggende vedlikehold.  Operatørene har 
ansvar for å følge med og gi beskjed til teknisk 
ved lekkasje. Pumper skiftet til nye typer. 

MB, Alle 
operatører Kontinuerlig  
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31. Oppstart kontinuerlig linje. 
Overkok av brunost. Volumet er om lag 
500 liter hver oppstart. Fører til at 
produkt går til biologisk forenseanlegg. 

 
     1      2   2   Kontinuerlig linje er justert inn, så man ikke har 

overkok lenger. BHB, PS   

32. Holdercelle på kontinuerlig linje 
går tett. Når det skjer må størknet 
produkt stakes ut. Fast produkt samles 
opp i en balje, noe vil gå til sluk. Går til 
biologisk forenseanlegg. 

    2       2   4   
Det er planlagt å få kontinuerlig linje inn på 
nødstrømsaggregatet, slik at en kan nødtømme 
linjen ved strømstans. 

      

33. Lekkasje maursyre på fra tank 
(inndamper/myse). Har en maursyresilo 
i stål på 15.000 liter. 

      1       1 1   Maursyretank er fjernet.     N/A  

34. Vaskesatasjoner, 5 stk. (rå, 
pasteurisert, brunost, hvitost og 
brukssyre). Feil på 
pumper/ventiler/trykkceller/følere. Kan 
føre til lekkasje av vaskemiddel til 
biologisk forenseanlegg. 

    2       2   4   Forebyggende vedlikehold. Kontinuerlig 
overvåkning.       

35. Feil/ systemsvikt på utjevningstank. 
Kan føre til at store mengder avløp med 
veldig høy eller lav pH (ved uhell på 
vaskestasjoner) går direkte ned på 
biologisk forenseanlegg.  

      1   3     3   
Kan føre til ustabil drift på renseanlegget. 
Forebyggende vedlikehold. Kalibrering av pH-
føler. 

      

36. Lekkasje på vaskemiddellageret. 
Kjøre på med truck og punktere kanner. 
Stor beholdning av kanner og dunker. 

      1     2   2   

Er nå forskriftsmessig lagring av dette. Har 
gjennomført risikovurdering av vaskemidlene i 
EcoOnline (stoffkartotek). Konsekvensen 
avhenger av hvilke vaskemiddel man har 
stående der, større konsekvens jo sterkere 
kjemikalie. 

      

37. Lekkasje på oljetank som ligger 
nedgravd. Volum på 50.000 liter.       1 4       4   Skal sjekkes periodisk hvert 5 år. Ble sist 

kontrollert i 2017. BHB Kontinuerlig.   

38. Lekkasje på gasstank ved 
tankbilverksted - eksplosjonsfare. 
Gassbrenner som benyttes til 
oppvarming. Glassfiber tank. 

      1   3     3   Periodisk tilsyn av GassTech.  BHB      
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39. Svikt i forenseanlegg vil føre til at 
kommunen får urenset avløpsvann til 
sitt renseanlegg. 

    2       2   4   

Forebyggende vedlikehold. Det ble i 2007 
installert en utjevningstank før det biologiske 
forenseanlegget. Denne skal ta 
uønskede/uheldige utslipp og fordele dette i 
mindre doser på forenseanlegget. På denne 
måten unngår du sjokkpåslipp. Opplæring i 
drift av biologisk forenseanlegg. Kontinuerlig 
overvåkning av drift. 

 BHB     

40. Overløp på pumpekum mellom 
fyrhus og meieri.     2       2   4   Alarm dersom pumpe stopper. BHB  Alarm 

montert.  

41. Lekkasje av ammoniakk. Rør kan 
ryke, slitasje på pakkboks i 
kjølemaskin, svikt på magnetventiler. 
På meieriet er det ca. 3500 kg. 
ammoniakk. Behov for evakuering ved 
lekkasje, svært kritisk. 

    2       2   4   
Står anlegget i ro vil det være litt lekkasje på 
pakkboksene, dette klarer man ikke å unngå. 
Vil gi ubehagelig lukt men er ikke kritisk. Årlig 
kontroll og service på kjølemaskinene. 

 BHB     

42. Lekkasje av helium tilknyttet ny 
varmepumpe. Har to flasker på 100 
liter hver. Eksplosjonsfare. 

      1       1 N/A   Varmepumpe tatt ut av drift.       

43. Lagring av smøreoljer.Kan renne 
over på gulvet og ned til biologisk 
forenseanlegg. 

      1     1   1   
Smøreoljer lagres kun over oppsamlingstrau. 
Gjennomført risikovurdering av smøreoljer i 
EcoOnline (stoffkartotek).  

 BHB     

44. Lekkasje på dampkjeler. 10 bar 
trykk og 180 grader. Eksplosjonsfare.       1       1 1   

Blir utført årlig kontroll av kjeler av eksterne 
fagfolk. Ser etter sprekker på selve kjelene og 
trykktestet. Det er også daglige kontrollrutiner 
av egen bemanning. Liten miljømessig 
konsekvens ved lekkasje (vanndamp). Kontroll 
av sikkerhetsventiler. 

      

45. Lukt fra eget forrenseanlegg.       1       1 1   Ble bygd barkefilter for å redusere sjenerende 
lukt i 2007.       

46. Støy fra meieriet. Transportbiler til 
og fra.    1      1 1  Har bygd ny vei opp til meieriet. Skjermer 

lokalbefolkningen fra sjenerende transportstøy.    
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47. Strømbrudd prosess   3           1 3   
Ved strømbrudd vil nødstrømsaggregatet koble 
inn. Dette har ikke nok kraft til å drive alle 
pumpene på huset, så da vil det renne rent 
kjølevann på gulvet. Dette går til biologisk 
forenseanlegg. 

      

48. Strømbrudd renseanlegg medfører 
at urenset prosessvann går til 
kommunalt renseanlegg. 

  3         2   6   
Ved strømbrudd vil resten av meieriet stoppe 
etter kort tid. Det vil således være en begrenset 
mengde med avløp som vil gå til kommunalt 
nett. 

BHB    

 

 

 


