
Vestfold Metallgjenvinning AS

INNLEDENDE MILJØRISIKOANALYSE FOR 
PLANLAGT VIRKSOMHET

RAPPORT

Dato: 20.06.2018
Versjon: 01

www.asplanviak.no



METALLGJENVINNING BISTAND SØKNADSPROSESSER
RAPPORT

side 1 av 15

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Vestfold Metallgjenvinning AS
Tittel på rapport: Innledende Miljørisikoanalyse for planlagt virksomhet
Oppdragsnavn: Metallgjenvinning bistand søknadsprosesser
Oppdragsnummer: 617413-01
Utarbeidet av: Astrid Finstad Brevik
Oppdragsleder: Astrid Finstad Brevik
Kvalitetssikrer: Bjørn Aschjem
Tilgjengelighet: Åpen

Kort sammendrag

Det er gjennomført en innledende miljørisikoanalyse for planlagte aktiviteter til Vestfold 
metallgjenvinning AS før virksomheten er etablert ved Borgeskoen industriområde, Sandefjord 
kommune. Virksomheten vil bli etablert på en tomt hvor det tidligere var skog.

I miljørisikoanalysen er det vurdert 28 uønskede hendelser med fare for forurensende utslipp fra den 
planlagte aktiviteten til Vestfold Metallgjenvinning AS. Det er vurdert utslipp til vann, grunn, luft, 
samt sjenerende støy og lukt. De aller fleste hendelsene er klassifisert med lav risiko. Det ble 
avdekket 6 forhold som er klassifisert med moderat risiko og ingen forhold klassifisert med høy risiko.

Det er foreslått flere risikoreduserende tiltak, hvor etablering av gode driftsrutiner og rutiner for 
mottakskontroll for de planlagte aktivitetene til virksomheten er vurdert som de viktigste tiltakene.
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1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Formålet med denne miljørisikoanalysen er å vurdere risiko for forurensende utslipp fra planlagte 
aktiviteter til Vestfold Metallgjenvinning AS. Miljørisikoanalysen er utarbeidet i forkant av etablering 
av virksomheten og i forbindelse med søknad om tillatelse til virksomhet etter 
Forurensningsforskriften.

Det blir vurdert utslipp til vann, grunn, luft, samt sjenerende støy og lukt. Asplan Viak har i samråd 
med Vestfold Metallgjenvinning utarbeidet forslag til risikoreduserende tiltak der dette er vurdert 
som nødvendig. 
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2. BESKRIVELSE PLANLAGT ANLEGG OG AKTIVITET

Vestfold Metallgjenvinning AS søker om å motta og sortere metaller for ombruk og gjenvinning. 
Bilvrak og annet som knyttes til utstedelse av vrakpant er en del av søknaden. Elektrisk og elektronisk 
avfall (EE-avfall), batterier og bildekk søkes mottatt for mellomlagring for videre transport til 
godkjent mottak for materialgjenvinning. Samlet søkes det årlig om kunne motta inntil 30 000 tonn 
metaller, 1 500 bilvrak, 50 tonn dekk, 200 tonn batterier og 300 tonn EE-avfall. 

Virksomheten søkes etablert på Borgeskogen i Stokke (se kart i Figur 1).. Eiendommen som skal 
benyttes, vil bli etablert med bl.a. et område med tett dekke av betong der alt mottak og håndtering 
av miljørisiko utsatte operasjoner vil skje. Betongplaten vil ha fall mot et lavpunkt med sluk. Alt vann 
er planlagt ledet til sluket og videre til oljeutskiller og kommunalt avløpsnett (se skisse i Figur 2).

Virksomheten ønsker å innrette seg slik at risikoen for vesentlig miljøbelastning vil bli minimal. 
Metaller vil bli sortert og utnyttet til ombruk og gjenvinning. Graden av ombruk og gjenvinning vil bli 
tilnærmet 100 %.

Vestfold Metallgjenvinning planlegger følgende delaktiviteter:

 Mottak, sortering og mellomlagring av metaller
 Mottak, behandling og mellomlagring av bilvrak
 Mottak, sortering og mellomlagring av EE-avfall
 Mottak og mellomlagring av batterier 
 Mottak og mellomlagring av bildekk

Bilvrak som mottas vil bli miljøsanert på betongplaten der olje, bremsevæske, frostvæske etc. vil bli 
tappet av. Batteri fjernes og likeledes kvikksølvkondensatorer etc. Alt av farlig avfall vil bli lagret 
forsvarlig i tette beholdere og containere.
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Figur 1: Lokalisering av virksomhet på Gnr/Bnr 507/20 (i dette kartet angitt som 507/25), Borgeskogen 
Industriområde , Sandefjord kommune.
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Figur 2: Foreløpig situasjonsplan for virksomheten med planlagt betongplate med fall mot sluk som leder til 
oljeutskiller og kommunalt spillvannsnett..
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3. BESKRIVELSE NATUR OG MILJØ (RESIPIENTER)

Borgeskogen Industriområde ligger i et område som tilhører vannområdet Aulivassdraget i 
vannregion Vest-Viken. Lokal vannforekomst er Borgebekken med sidebekker. (Kilde: vann-nett.no.) 
Borgebekken renner ut i Merkedamselva som i sin tur ledes ut i Aulielva.

Det fremgår av vann-nett at den økologiske tilstanden er dårlig i Borgebekken. Kjemisk tilstand er 
opplyst å være ukjent.

Figur 3: Bekk som renner fra Borgeskogen industriområde, forbi tomt til Vestfold Metallgjenvinning AS (vist 
med pil) og ut i Borgebekken.
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4. METODIKK MILJØRISIKOANALYSE

Hensikten med en risikoanalyse er å avdekke svakheter før det oppstår en uønsket hendelse, dernest 
å vurdere om det aktuelle risikobildet kan aksepteres. Hvis ikke må det iverksettes risikoreduserende 
tiltak.

I miljørisikoanalysen blir uønskede hendelser vurdert i forhold til hvor sannsynlig det er for at 
hendelser skal oppstå (hendelsesfrekvens) og konsekvens av hendelsen (hvor stor miljøbelastning 
hendelsen vil utgjøre).

Kriteriene for inndeling i sannsynlighetsklassene og konsekvensklassene er vist i tabellene nedenfor. 
For konsekvensklassene er det definert kriterier for miljøbelastning basert på tidligere erfaring fra 
tilsvarende miljørisikoanalyser innen ytre miljø/utslipp til vann og grunn, i tillegg er kriteriene for 
vannkvalitet hentet fra Mattilsynets veiledning for ROS analyser benyttet som eksempler (Økt 
sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap, Del B Gjennomføring av 
risiko og sårbarhetsanalyse, april 2017).

Inndeling sannsynlighetsklasser:

S-Nivå Kriterier Sannsynlighet

S1: Liten 
sannsynlighet

Hendelsen er ukjent i bransjen.
Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke kan utelukkes.

S2: Middels 
sannsynlighet

Bransjen kjenner til at hendelsen har inntruffet de siste 5 år.
Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at det er riktig å ta høyde for at hendelsen 
kan oppstå de neste 10-50 år.

S3: Stor 
sannsynlighet

Det er kjent i bransjen at hendelsen forekommer årlig.
Bedriften har selv opplevd enkeltstående tilfeller, eller hendelsen har nesten 
inntruffet.
Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at hendelsen kan oppstå i bedriften i løpet 
av de neste 1-10 år.

S4: 
Svært stor 
sannsynlighet

Hendelsen forekommer fra tid til annen i bedriften.
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Inndeling konsekvensklasser:

K-Nivå Kriterier Konsekvens

K1: Liten 
konsekvens

Miljøbelastning med liten utstreking som er selvopprettet eller fjernet innen 
ett år. 
Eks. vannkvalitet påvirket ubetydelig, gjeldene krav overholdes.

K2: Middels 
konsekvens

Stor miljøbelastning med liten spredning og/eller med restitusjonstid 1-5 år.
Eks. kortvarig påvirkning vannkvalitet, mindre brudd på gjeldende regelverk.

K3: Stor 
konsekvens

Stor miljøbelastning med stor spredning og/eller restitusjonstid  5-10 år.
Eks. vannkvalitet påvirket, brudd på gjeldende krav, ulemper for helse.

K4: Svært stor 
konsekvens

Alvorlig miljøbelastning med lang/varig restitusjonstid.
Eks. alvorlig brudd på gjeldende krav til vannkvalitet, fare for liv og helse, 
drikkevannsforskriftens §18 trer i kraft.

Risikomatrise:

Risikoen for en miljøhendelse er sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens, som vist i 
risikomatrisen nedenfor (Mattilsynets veiledning):

Sannsynlighet K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor

S4 - Svært stor

S3 - Stor

S2 - Middels

S1 - Liten

Konsekvens

Risikomatrise

Akseptkriterier:

Risikomatrisen er inndelt i 3 risikonivåer (fargekoder), hhv lav risiko, moderat risiko og høy risiko. 
Akseptkriteriene er gitt av fagene i matrisen, som har følgende betydning (Mattilsynets veiledning):

Lav risiko Forenklet risikohåndtering - opprettholdelse av forebyggende tiltak, dvs. 
drift av barrierer (daglig internkontroll og avviksbehandling).

Moderat risiko Aktiv risikohåndtering - gjennomføring av forebyggende tiltak og 
beredskapstiltak vurderes, samvirke med andre aktører utredes.

Høy risiko Risiko må reduseres - gjennomføring av forebyggende tiltak og 
beredskapstiltak er nødvendig.
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5. GJENNOMFØRING AV MILJØRISIKOANALYSEN

Miljørisikoanalysen er gjennomført hos Asplan Viak Tønsberg 6.6 2018. Det ble ikke gjennomført 
befaring, da det ikke er etablert aktivitet på aktuelt område ennå. 

Deltakere risikoanalyse:

Nils Ivar Gjermundrød, Vestfold Metallgjenvinning AS

Ådne Apeland, Vestfold Metallgjenvinning AS

Bjørn Aschjem, Asplan Viak

Astrid Finstad Brevik, Asplan Viak

Agenda:

Gjennomgang planlagte aktiviteter og vurdering av faremomentet og risikonivå for utslipp.
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6. OPPSUMMERING RESULTATER

I miljørisikoanalysen er det vurdert 28 uønskede hendelser med fare for forurensende utslipp fra den 
planlagte aktiviteten til Vestfold Metallgjenvinning AS.

De aller fleste hendelsene er klassifisert med lav risiko. Det ble avdekket 6 forhold som er klassifisert 
med moderat risiko. Det er ikke avdekket forhold klassifisert med høy risiko.

Det ble under gjennomgangen synliggjort flere aktuelle risikoreduserende tiltak som det anbefales at 
gjennomføres. Nedenfor er gitt et utvalg av funn og de viktigste forslagene til risikoreduserende tiltak 
og angivelse av forventet risikonivå etter gjennomføring av tiltakene.

Risiko 
nivå før 

tiltak

Forslag til risikoreduserende tiltak Risiko 
nivå 
etter 
tiltak

Lagring av metall utenfor tett dekke
Utarbeide rutine for hvordan og hvor de ulike fraksjoner av metaller skal lagres for å 
minimere risiko for utlekking av metaller med regn/overvann.

Lagring kasserte kjøretøy før sanering
Utarbeide rutine for hvordan lagre kasserte kjøretøy før og etter sanering.
Utarbeide rutine for beredskap dersom kasserte kjøretøy før sanering ved feil blir 
lagret på grus.  Innkjøp av presenning og/eller oppsamlingskar som kasserte 
kjøretøy før sanering kan plasseres i for å sikre oppsamling av evt lekkasjer.

Søl av batterivæske fra skadede bilbatteri
Skadede bilbatteri fra sanerte kjøretøy må oppbevares på betongplate, evt lages i 
egne, tette plastkar før lagring i låst kontainer.
Har absol/bark tilgjengelig, og plastkar som kan fange opp søl.
Utarbeide beredskapsrutine dersom lekkasje oppstår/oppdages.

Lekkasje/søl ved mottak av skadet EE-avfall
Utarbeide beredskapsrutine dersom lekkasje oppstår/oppdages.
Har absol/bark tilgjengelig, og plastkar/tomme IBC-konteinere som kan fange opp 
søl.

Mottak av farlig avfall
Utarbeide rutine for mottakskontroll og rutine for hvor mottak og sortering av ulike 
fraksjoner skal foregå. Rutine for hvordan håndtere farlig avfall som kommer inn på 
området.

Sanering av kjøretøy
Utarbeide rutine for hvordan kjøretøy skal saneres.
Utarbeide rutine for hvordan avtapping skal foregå og tiltak for å sikre at all væske 
er rent av kjøretøyet.
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Lagring av avtappede kjemikalier
Alle lagringsenheter med væske skal stå på betongplate med avrenning til 
oljeutskiller og kommunalt spillvannsnett. Enhetene skal stå i egnede kontainere for 
beskyttelse.
Dersom lagring av kjemikalier i kontainer på grus, må kontainer være tett med 
dobbelt bunn.

Overvann fra betongplate til oljeutskiller
Oljeutskiller for hele betongplaten (uten tak) planlegges.  Sikre riktig dimensjonering 
av oljeutskiller og rett montering. 
Avtale om kontroll av oljeutskiller med prøvetaking og årlig tømming må inngås med 
godkjent tømmefirma.

Daglig drift
Utarbeide nødvendige rutiner for daglig drift og aktivitetene som utføres i 
virksomheten.

Beredskap akutt forurensning og brann
Utarbeide beredskapsplan og varslingsliste
Ha tilgjengelig brannslokkingsutstyr og oppsamlingsutstyr for akutte forurensede 
utslipp (f.eks. plastkar, presenning, absol/bark).
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VEDLEGG

 Miljørisikoanalyse skjema av aktiviteter ved planlagt etablering av Vestfold Metallgjenvinning AS
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Miljørisikoanalyse skjema

Vestfold Metallgjenvinning AS
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Avvikshist

orikk  o.l. 

Planlagte 

sannsynlighets--

reduserende tiltak

Type/mengde 

kjemikalie
Utslipps vei Resipient

Planlagte

konsekvens-

reduserende tiltak

Mottak, sortering og mellomlagring av metaller

1

Mottak av farlig 

avfall sammen 

med metall

Forurensning av 

vann og grunn 

som følge av 

miljøgifter på 

avveie

Farlig avfall blir ikke 

oppdaget og/eller håndtert 

riktig

Kjent i 

bransjen

Mottakskontroll, rutine 

for å kontrollere 

innkomne varer

Tungmetaller, 

PCB, PAH, Olje 

All mottak av metaller 

skal foregå på 

betongplate med 

kontrollert avrenning til 

oljeutskiller

3 1
Utarbeide rutine for mottakskontroll og rutine for hvor mottak og 

sortering av metall skal foregå

2
Lagring av metall 

utenfor tett dekke

Utvasking av 

tungmetaller med 

overvann

Forurensning av vann og 

grunn som følge av feil 

lagring av metaller

Kjent i 

bransjen

Rutine for hvor og 

hvordan fraksjoner av 

sorterte metaller skal 

lagres. 

Tungmetaller, 

PCB, PAH, Olje 

Grunn/ 

grunnvann

Utsorterte metaller skal 

lagres i kontainer 

plassert på betongdekke, 

evt i tett kontainer på 

grus

3 2

Utarbeide rutine for hvordan og hvor de ulike fraksjoner av 

metaller skal lagres for å minimere risiko for utlekking av 

metaller med regn/overvann

3

Sortering og 

håndtering av 

metaller

Sjenerende støy 

for omgivelsene

Støy fra maskiner og 

håndtering av metallenheter 

og kontainere

Kjent i 

bransjen

Støy for 

omgivelsene
2 1

Fokus på å unngå tomgangskjøring, unødvendig flytting på 

konteinere og ikke slippe metalldeler fra stor høyde (ned i 

konteiner eller lagerhaug)

Mottak, behandling og mellomlagring av kasserte kjøretøy

4
Lagring av 

usanerte biler
Lekkasje

Forurensning av 

grunn/overvann som følge 

av væskelekkasje fra 

usanerte, kasserte kjøretøy

Kjent i 

bransjen

Usanerte biler skal 

lagres på betongplate 

(tett dekke)

Mindre 

mengder 

drivstoff, 

kjølevæske, 

spylervæske 

mm.

Oljeutskiller, 

kommunalt 

nett

Lagring på betongdekke. 

Avrenning går til 

oljeutskiller.

3 1

Utarbeide rutine for hvordan lagre og sanere kasserte kjøretøy. 

Viktig at biler som skal saneres står på fast dekke med betong, 

for å minimere risiko for eventuell forurensing til grunn. Søl bør 

handteres med absorbent.

5
Lagring usanerte 

biler på grus
Lekkasje

Forurensning av 

grunn/overvann som følge 

av væskelekkasje dersom 

usanerte, kasserte kjøretøy 

blir lagret på grus (utenfor 

tett dekke)

Kjent i 

bransjen

Mindre 

mengder 

drivstoff, 

kjølevæske, 

spylervæske 

mm.

Grunn/ 

grunnvann
3 2

Utarbeide rutine for beredskap dersom usanerte kjøretøy ved 

feil blir lagret på grus.  Innkjøp av presenning og/eller 

oppsamlingskar som usanerte biler kan plasseres opp i. Sikre 

oppsamling av evt lekkasjer. 

6 Bilbatteri Søl batterisyre
Søl av batterisyre som 

følgje av skade på bilbatteri. 

Kjent i 

bransjen

Kasserte kjøretøy blir 

strippa for dekk og 

batteri, og saneres på 

miljøbukk (samler opp 

alle væske). All 

sanering skal foregå på 

betongplate.

Mindre 

mengder 

batterisyre

Oljeutskiller/ 

sandfang

Bruke absol/bark for 

oppsamling ved søl
2 3

Skadede bilbatteri fra sanerte kjøretøy på oppbevares på 

betongplate, evt lages i egne, tette plastkar før lagring i låst 

kontainer.

7
Avtapping av 

væsker
Lekkasje/søl

Lekkasje under tapping av 

kjøretøy. Brudd på slange, 

skade mm.

Kjent i 

bransjen

Har miljøbukk for 

tapping, som fungerer 

som ei lukket system 

hvor tømming skjer ved 

bruk av  vakuum. Dette 

minimerer risiko for søl 

under tapping. 

Drivstoff, 

spylervæske, 

frysevæske 

mm. 

Oljeutskiller Ha absol tilgjengelig. 1 2

Utarbeide rutine for hvordan avtapping skal foregå og tiltak for 

å sikre at all væske er rent av (f.eks. minst 10 minutter 

avtapping).

8
Avtapping av 

kjølegass
Lekkasje/søl

Lekkasje ved tapping av 

kjølegass.

Kjent i 

bransjen

Norfluran (KFK-

gasser)
Atmosfæren 2 1

Norfluran er en drivhusgass, men ikke klassifisert som farlig. 

Det bør unngås at denne slippes til atmosfæren. 

Utarbeide rutine for hvordan avtapping skal foregå.

9

Overføring av 

avtappet væske 

til lagringsenhet

Lekkasje/søl

Overføring av avtappet 

væske til lagrinskonteiner 

(IPC-kontainer, oljefat)

Kjent i 

bransjen

Drivstoff, 

spylervæske, 

frysevæske 

Oljeutskiller, 

kommunalt 

nett

Foregå på betongplate 2 1

10
Lagring av 

avtappet væske
Lekkasje/søl

Lekkasje fra beholdere med 

avtappet væske, ved 

håndtering eller påkjørsel

Kjent i 

bransjen

Alle lagringsenheter 

med væske skal 

oppbevares på 

betongplate i egnede 

kontainere for 

beskyttelse

1000 l oljespill, 

frysevæske mm

Oljeutskiller, 

kommunalt 

nett

Ha absol/bark tilgjengelig 2 2

Alle lagringsenheter med væske skal stå på betongplate med 

avrenning til oljeutskiller og kommunalt spillvannsnett. 

Enhetene skal stå i egnede kontainere for beskyttelse.

S K Risiko
Forslag risikoreduserende tiltak /

Andre kommentarer
ID Aktivitet / tema

Fare / uønskt 

hendelse

Årsaker/ 

Hvorfor oppstår 

hendelsen

Vurdering av sannsynlighet (S) Vurdering av konsekvens (K)
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Mottak, sortering og mellomlagring av EE-avfall

11

Feilsortering av 

EE-avfall eller 

annet farlig avfall

EE-avfall / farlig 

avfall på avveie

Kaster farlig avfall/EE-avfall 

i restavfallskontainer

Kjent i 

bransjen

EE-/Farlig 

avfall
Oljeutskiller

Manuell sortering på 

betongplate.
2 2

Rutine for  mottakskontroll og sortering av EE-avfall og annet 

farlig avfall.

12
Mottak av skadet 

EE-avfall
Lekkasje/søl

Mottak av skadet EE-avfall 

eller at skade oppstå ved 

transport, feillasting, 

sortering etc.

Kjent i 

bransjen

Varierende 

mengder av 

ulike 

kjemikalier.

Oljeutskiller

Har absol tilgjengelig, og 

plastkar/tomme IBC-

konteinere som kan 

fange opp søl

2 3 Utarbeide beredskapsrutine dersom lekkasje oppstår/oppdages

Mottak og mellomlagring av batterier

13
Mottak av skadet 

batteri
Lekkasje/søl

Mottak av skadet batterier 

eller at skade oppstå ved 

transport, feillasting, 

sortering etc.

Kjent i 

bransjen

Mindre 

mengder 

batterisyre

Har absol tilgjengelig, og 

plastkar som kan fange 

opp søl

2 3

Utarbeide beredskapsrutine dersom lekkasje 

oppstår/oppdages.

Elektrolytt i blybatteri er fortynna svovelsyre, vil også inneholde 

tungmetaller. Kan gi skade på avløpssystem pga. lav pH, samt 

miljøskader, skadelig for vannmiljø.  

14
Lagring av 

batterier
Lekkasje/søl

Lekkasje fra beholdere med 

batteri, ved håndtering eller 

påkjørsel

Kjent i 

bransjen

Lagring av batterier i 

tette konteiner og 

innelåst

Mindre 

mengder 

batterisyre

Ha absol/bark tilgjengelig 2 2

Lagring av batterier i låst og tett konteiner. Konteiner må være 

tett med oppsamling av evt søl (dobbeltbunn).

Skadede bilbatteri må lages i egne, tette plastkar i låst 

kontainer.

Mottak og mellomlagring av bildekk

15 Lagring av dekk

Utvasking av 

miljøgifter ved 

regn/overvann

Forurensning av 

grunn/overvann som følge 

av lagring av dekk utsatt for 

regn

Kjent i 

bransjen
Ha absol/bark tilgjengelig 2 2

Lagring av dekk er planlagt i kontainere som kan stå på 

betongplate hvis plass, evt på grus. Dersom dekk-kontainer 

lagres på grus må den dekkes til med lokk/tak eler presenning, 

slik at dekk ligger tørt.

Transport til og fra området

16
Transport til og 

fra anlegget

Støy for 

omgivelsene

Lastebil med metaller, 

kjøretøy, kontainere etc.

Kjent i 

bransjen

Industriområde med 

allerede etablert stor 

aktivitet av 

tungtransport

Støy for 

omgivelsene
1 1

Bidrag fra Vestfold Metallgjenvinning er liten i forhold til annen 

tungtransport til/fra industriområdet

17 Maskinbruk Søl fra maskineri
Oljelekkasje, 

hydraulikkslange sprekker

Kjent i 

bransjen
Olje 5-6 liter Vann, grunn 3 1

Utføre service og vedlikehold av maskinpark.

Parkere hjullaster/gravemaskin på betongplate når ikke i 

bruk/uten tilsyn.

18
Dieseltank/ diesel 

fylling
Diesel-lekkasje

Brudd på slange eller 

lekkasje fra tank uten tilsyn. 

Påkjørsel. 

Kjent i 

bransjen

Det vil ikke bli lagret 

dieseltank inne på 

området. 

1 1

Ingen dieseltank eller dieselfylling på området. All fylling av 

diesel vil foregå på drivstoffstasjon på Borgeskogen 

industriområde.

19 Drift oljeutskiller Utslipp av olje
Overbelastning eller feil ved 

av oljeutskiller

Kjent i 

bransjen
Oljeholdig vann

Kommunalt 

nett
2 2

Oljeutskiller for hele betongplaten (uten tak) planlegges.  Sikre 

riktig dimensjonering av oljeutskiller og rett montering. Avtale 

om kontroll med prøvetaking og tømming vil bli inngått med 

tømmefirma.

20 Kjemikalielager
Utslipp av 

olje/kjemikalier

Utslipp som følge av 

lekkasje/søl fra lager

Kjent i 

bransjen

Mindre mengder 

kjemikalier, alt lagra 

innendørs i bygg eller 

på betongplate

Oljefat 200 liter 

mm.
Oljeutskiller

Ha absol/bark 

tilgjengelig.
2 2

21

Verksted-aktivitet, 

service av 

maskiner

Utslipp av 

olje/kjemikalier

Utslipp som følgje av søl 

under service og reparasjon 

av maskiner

Kjent i 

bransjen

Service av maskiner 

skal foregå på 

betongplate

Mindre 

mengder 

miljøgifter/olje/d

Oljeutskiller
Ha absol/bark 

tilgjengelig.
2 2 Rutine som beskriver hvor og hvordan service skal foregå

22 Vaskeplass
Utslipp av 

oljeholdig vann

Spyling av maskiner etter 

bruk, rester av olje, diesel 

og avfall spyles av. 

Kjent i 

bransjen
Foregå på betongplate Oljeholdig vann Oljeutskiller

Prøvetaking av 

oljeutskiller for å sikre at 

den fungerer 

2 2
Prøvetaking av oljeutskiller for å sikre at den fungerer .

Rutine som beskriver hvor og hvordan vask skal foregå

23 Flyve avfall
Spredning til 

omgivelsene

Vind fører avfall ut fra 

området, og forsøpler 

nærområdet.

Kjent i 

bransjen

Diverse avfall, 

plast, papir 

mm.

Med vind 2 1
Rutine for å holde området rent og ryddig, tett beholder for 

restavfall

24 Støy
Forstyrrende støy 

til naboer

Metallpresse, slipp i 

container, trekking av 

container

Kjent i 

bransjen
Støy

Aktivitet inne på 

industriområdet på 

dagtid. Ingen bolighus i 

nærheten.

1 2

Daglig drift og driftsområder
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25 Brann

Forurensing til 

atmosfæren og 

overvann

Forurensing fra avrenning 

som følge av brann i 

avfallshauger mm.

Kjent i 

bransjen

Sorterer ut brannfarlig 

materiale og lagre dette 

i egnede kontainere

Miljøgifter
Atmosfæren 

og overvann

Har brannslokkingsutstyr 

tilgjengelig.
2 2

Rutine for utsortering og lagring av brannfarlig materialer.

Utarbeide beredskapsplan og varslingsplan ved brann og ha 

tilgjengelig brannslukkeutstyr.

26 Innbrudd/hærverk

Farlig avfall på 

avveie, 

lekkasje/søl fra 

hærverk

Uvedkommende på området 

etter stengetid

Kjent i 

bransjen

Området er inngjerdet 

med låst port

Farlig avfall 

og farlige 

kjemikalier på 

avveie, 

lekkasje til 

vann og 

2 2 Inngjerdet område

27 Stoffkartotek
Ukontrollert bruk 

av kjemikalier

Utdatert stoffkartotek, 

mangelfull oversikt over 

kjemikaliebruk

Kjent i 

bransjen
2 1 Sikre etablering av stoffkartotek og holde dette oppdatert

28 Miljøovervåkning

Mangelfull 

overvåkning av  

virksomhetens 

påvirkning

Feil/manglende 

overvåkningsplan  og 

oppfølging av planen

Kjent i 

bransjen
2 2 Utarbeide overvåkningsplan og sikre at denne følges. 


