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Tilsyn ved Ole & Peder Ødegaard A/S, Borge pukkverk deponi

1. Innledning
Dato for tilsynet: 12. april 2018

Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Randi Warland Kortegaard

Fra Statens strålevern:
Eivind StubØ

Fra Arbeidstilsynet:
Anne Karine Nedberg

Dette tilsynet ble gjennomfØrt som en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted
annethvert år. Fellesaksjonen 2018 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, MiljØdirektoratet,
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfiinnssikkerhet og beredskap,
Fylkesmannen, Statens strålevern, Brannvesenet og El-tilsynet.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten etterlever kravene i
internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7.

I vedlegg i er det gitt en oversikt over deltagerne i tilsynet.

2. Aktuelt regelverk
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø-, og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

• Lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 4
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• Lov av 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljØloven) § 18-1.

3. Tema og gjennomføring

Tema for tilsynet var:

• Kartlegging av farer og problemer
• Vurdering av risiko
• Planer og tiltak
• Rutiner for å forhindre brudd på regelverket/ avvikshåndtering

Tilsynet ble gjennomført ved å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen. Under
intervjuet ble virksomheten bedt om å vise frem sitt elektroniske system for risikovurderinger,
handlingspianer og avviksbehandling. Enkelte prosedyrer ble også lagt frem for
tilsynsgruppen i papirversjon. Det ble gjort stikkprøver der virksomheten ble bedt om å vise
frem referater fra møter hvor HMS-saker har vært behandlet og enkeltregistreringer i det
elektroniske systemet; blant annet risikovurderinger av uønskede hendelser, risikoreduserende
tiltak, registrerte avvik og oppfølging av avvik.

4. funn under tilsynet - avvik og anmerkninger

4.1 Definisjoner
• Avvik — manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
• Anmerkninger — forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av

definisjonen for avvik.
• Kommentar — benyttes for å forklare eller underbygge avvik eller anmerkninger.

4.2 Avvik
Det ble ikke funnet avvik under tilsynet.

4.3 Anmerkninger
Ingen anmerkninger ble gitt.

5. Avslutning av tilsynet
Statens strålevern og Arbeidstilsynet anser med dette tilsynet som avsluttet.



Statens strålevern
Norwegian Radiation Protection Autharity

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil bli lagt ut på Strålevernets hjemmeside, www.nrpa.no etter at den er
oversendt virksomheten.

Med hilsen
/
CDCLLC )
Solveig Dyvik
seksjonssjef

Eivind StubØ
tilsynsleder

Kopi: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

-l



Vedlegg I

Deltagere ved tilsynet gjennomfØrt av Statens strålevern og Arbeidstilsynet ved Borge
pukkverk deponi, 12 april 2018.

Funksjon
Verneombud
Daglig leder
Produksjonssjef
Utviklings- og miljØsjef
Miljørådgiver
Maskinfører
PrØvetakingsansvarlig
Driftsleder deponi
HMS K-ansvarlig
HMS-koordinator drift
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