
Fylkesmannen i Nordland Postadresse: Postboks 1405, 8002 Bodø 
Besøksadresse: Moloveien 10 (Bodø), Sjøgata 16/18 (Mosjøen) Telefon: 75 53 15 00 Org. nr.: 974 764 687  
E-post: fmnopost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Nordland 

 
EGERSUND NET AS AVD BRØNNØYSUND Saksbehandler: 

Svanavågveien 30 Torgeir Fahle 
4374 Egersund  
  

    
 
 
 

Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Egersund Net AS avd Brønnøysund  
Kontrollnummer: 2019.059.I.FMNO  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
David Benjaminsen  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Magnus Lorentsen 
Frode Valand 
Trond Vidar Olsen 
Terje Ronald Olsen 
  

Fra Fylkesmannen i Nordland: 
Torgeir Fahle  
 
   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Egersund Net AS avd Brønnøysund 
(Egersund Net AS avd. Brønnøysund) den 05.09.2019. Rapporten er å anse som endelig 
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er 
mottatt. 
 
Fylkesmannen i Nordland avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Virksomheten risikovurdering er ikke lokal, og tilpasset for fare for 
forurensning av ytre miljø for avd. Brønnøysund 
 Virksomheten har ikke en beredskapsplan som dekker de hendelser beskrevet 
i risikovurderingen for ytre miljø f.eks ved utslipp av kjemikalier fra avd. Brønnøysund 
 Virksomheten har ikke utført skriftlige substitusjonsvurderinger på sine 
kjemikalier 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Bodø 2010/322
Dato: Deres ref.:

11. september 2019 David Benjaminsen
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 Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for systematisk 
forebyggende vedlikehold av sine rørsystemer eller oppsamlingskummer under 
bakken. 
 Virksomheten har ikke deklarert farlig avfall. 

 
Anmerkninger: 

 Virksomhetens miljømal for avd. Brønnøysund er lite konkrete og målbare 
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
6. september 2019 Torgeir Fahle Oddlaug E. Knutsen 
dato kontrollør  seksjonsleder 
 Fylkesmannen i Nordland 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Brønnøy kommune 
 Miljødirektoratet 
 Mattilsynet 
 Arbeidstilsynet 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: EGERSUND NET AS AVD BRØNNØYSUND  

Organisasjonsnr.: 890837042  Eies av: 976555708  

Bransjenr. (NACE-kode): 13.940 - Produksjon av tauverk og nett  

 
Kontrollert enhet 
Navn:   Egersund Net AS avd Brønnøysund Anleggsnr.:  1813.0093.01 

Kommune: Brønnøy  Fylke: Nordland  

Anleggsaktivitet: Notvaskerier   

Tillatelse gitt:   Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av 
Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og renseutstyr 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Kjemikalier    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen 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. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Egersund Net AS avd Brønnøysund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i 
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Egersund Net AS avd 
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Brønnøysund innen 11. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 
er rettet.  

 
Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er 
vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp. 

 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Nordland v/Torgeir Fahle. 

 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. juli 
2019.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, 
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter 
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Egersund Net AS avd. Brønnøysund bli 
ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en 
faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 
statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell 
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via 
Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken 
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende 
virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar 
klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i 
Nordland (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomheten risikovurdering er ikke lokal, og tilpasset for fare for forurensning av ytre miljø 
for avd Brønnøysund 
 
Avvik fra:  
Internkontroll forskriftens § 5 andre ledd nr. 6 jf. tredje og fjerde ledd. 
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Kommentarer: 
Egersund Net AS har utarbeidet en felles risikovurdering for sine notvaskeri på landsbasis. 
Risikovurderingen tar av den grunn ikke høyde for de forskjellige utfordringene som ligger i 
sluttresipient, naturverdier i nærheten, naboforhold osv. og er ikke dekkende for forholdene 
ved bedriftens anlegg i Brønnøysund.
 
 
Avvik 2 
Virksomheten har ikke en beredskapsplan som dekker de hendelser beskrevet i 
risikovurderingen for ytre miljø f.eks ved utslipp av kjemikalier 
 
Avvik fra:  
Forurensningslovens § 40 (beredskapsplikt) 
 
Kommentarer: 
Egersund Net AS mangler en lokal beredskapsplan for sitt anlegg ved Brønnøysund. De har 
heller ikke laget varslingsrutiner tilpasset de lokale forholdene ved anlegget i Brønnøysund. 
 
Avvik 3 
Virksomheten har ikke utført skriftlige substitusjonsvurderinger på sine kjemikalier. 
 
Avvik fra:  
Produktkontrolloven § 3a jf.  
Internkontrollforskriften §5 andre ledd nr. 7, jf. tredje og fjerde ledd. 
 
Kommentarer: 
Egersund Net AS har egne prosedyrer for substitusjon, men disse er ikke fulgt opp med 
substitusjonsvurderinger av kjemikaliene virksomheten bruker.
 
 
Avvik 4 
Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for systematisk forebyggende vedlikehold 
av sine rørsystemer eller oppsamlingskummer under bakken. 
 
Avvik fra:  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 jf. tredje og fjerde ledd 
 
Kommentarer: 
Egersund Net AS her ikke etablert rutiner for kontroll og vedlikehold av sine 
oppsamlingskummer og rørsystemer under bakken. Dette gjø at eventuelle lekkasjer kan 
foregå over lang tid uten at dette blir oppdaget. 
 
Avvik 5 
Virksomheten har ikke deklarert farlig avfall. 
 
Avvik fra:  
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Avfallsforskriften § 11-12 (Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold) 
 
Kommentarer: 
Egersund Net AS har ikke deklarert farlig avfall ved sin lokalitet Brønnøysund. Det kom frem 
under tilsynet av vedkommende som var ansvarlig for dette i Brønnøysund, ikke hadde fått 
tildelt brukerrettigheter på Avfallsdeklarering.no av ledelsen i Egersund Net AS. 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Virksomhetens miljømål for avd. Brønnøysund er lite konkrete og målbare 
 
Kommentarer: 
Miljømålene som er satt opp av Egersund Net AS gjelder for alle deres avdelinger og er ikke 
lokalitetsspesifikke. Noen mål som substitusjon er det krav om i forskrift og er ikke å anse 
som et miljømål. Det er heller ikke satt tidsfrister og målbare tall i miljømålene, noe som gjør 
det mulig å evaluere om målene er oppnådd og om man jobber riktig opp imot 
måloppnåelse. 
 
Andre forhold 
Fylkesmannen og virksomheten diskuterte oppfølging av resipienten ved utslippspunktet 
under tilsynet. Det er pr. i dag ikke et krav i forurensningsforskriften om at Egersund Net AS 
skal ha en overvåkning av sin resipient, men det var under tilsynet enighet om at Egersund 
Net AS burde ha en oversikt over sin påvirkning på resipienten ved utslippspunktet og en 
gradient utover i resipienten. 
 
Fylkesmannen mener også at Egersund Net AS bør ta kontakt med Kystlab AS som tar 
vannprøvene deres, for å få en vurdering av måleusikkerheten rundt kobbermålingene i vann 
som utføres ved anlegget. 
 
 
8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og 
3a 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
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Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:
 

 Egersund Net As sin risikovurdering og miljømål. 
 Kjemikalieforbruk ved bedriften 
 Kart over anlegget 
 Målinger av kobberinnhold i vannprøvene ved målestasjonene og sammendrag av 

disse 
 Organisasjonskart over Egersund Net AS

 
 
 
 


