Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar
Vår dato

Vår referanse

08.03.16

2016/852

Saksbehandler, innvalgstelefon

Arkiv nr.

Deres referanse

Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76

471
2016.020.I.FMHE

Ragn-Sells AS avd. Elverum
Postboks 49
2001 Lillestrøm

Inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd. Elverum
Dato for inspeksjonen: 16.02.16
Rapportnummer:
2016.020.I.FMHE
Saksnr.:
2016/852
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Frank Høghaugen
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
Ragn-Sells AS avd. Elverum:
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 2 anmerkninger:
 Avfall har blitt lagret på en slik måte at avrenning fra avfallet kan ha ført til
forurensning.
 Risikovurderingen er noe mangelfull
 Rutiner for registrering og behandling av avvik ved anlegget bør forbedres
Det må oversendes en skriftlig bekreftelse innen 1. juli 2016 på at avviket er rettet.
Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene. Oppfølgingen etter
inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Med hilsen
Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 971 773 294

Eies av: 952 187 627

Besøksadresse: Trysilvegen 228, 2409 Elverum

Telefon:

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig

avfall
Kontrollert anlegg
Navn: Ragn-Sells AS avd. Elverum
Kommune: Elverum

E-post: 08899@ragnsells.no

Anleggsnr: 0427.0030.02
Anleggsaktivitet: Avfall – mottak,

mellomlagring og sortering

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 27.02.12

Tillatelsesnr.: 2012.0048.T

2. Inspeksjonens omfang
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter
virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall..
Fylkesmannen har blant annet undersøkt:
 Krav i tillatelsen
 Drift av anlegget
 Utslipp til grunn, vann og luft
 Risikovurdering og avvikshåndtering
Denne 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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Avviket som er beskrevet i denne rapporten må rettes opp så snart som mulig og innen 1. juli
2016. Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak
knyttet til disse. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpek avvik og
anmerkninger innen 1. juli 2016.
Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det
utarbeides en plan for videre framdrift.
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Klageadgang
Pålegget om redegjørelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan
påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal
betale kr. 12 500 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av
virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med
innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.
Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med
tillatelse (endagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf.
forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Elverum kommune

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1:
Avfall har blitt lagret på en slik måte at avrenning fra avfallet kan ha ført til
forurensning.
Avvik fra:
Forurensningsforskriften §§ 7 – «Plikt til å unngå forurensning» og 32 – «Håndtering av
næringsavfall», og utslippstillatelsen av 27. februar 2012 vilkår 10.1 – «Utforming av
anlegget».
Kommentarer:
Flis fra rivingstrevirke er lagt i en voll nedenfor der ukvernet trevirke blir lagret. I tillegg
er det flis utover bakken fra vollen og oppover mot lagringsplassen for ukvernet trevirke.
Det ble vist til at flismateriale var «vrak» og er av den grunn ikke viderelevert.
Analyser gjennomført på flis av rivningsvirke viser at flisa inneholder en del sink, bly og
arsen, og av den grunn kan gi avrenning av forurensninger til grunnen.
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Det ble ikke avklart hvor lenge flisa har blitt liggende slik, men vi vil påpeke at det i
utslippstillatelsens er satt krav til maksimal lagringstid på 1 år for avfall som er
kildesortert, jf. vilkår 1.3.
Det ble fra vår side påpekt at tillatelsen ikke omhandler kverning av trevirke. Vi ser i
ettertid at dette ikke er korrekt. I deres søknad av 23. juni 2009 er det vist til at trevirke
blir kvernet i mobil kverner når det er oppnådd tilstrekkelig trevirke til transport.
Utslippstillatelsen som ble gitt 27. februar 2012 er gitt med bakgrunn i de opplysninger
som har fremkommet i søknaden. Dette tilsier at aktiviteten er tillatt selv om denne
aktiviteten ikke er behandlet særskilt i utslippstillatelsen. Krav til støy fra kvern må følge
krav satt i vilkår 1.11.2 – «Støy». Det er ikke satt noen begrensninger på når kvernen kan
tas i bruk, med unntak av at kverning må skje innenfor tillatt driftstid, jf. vilkår 1.6 –
«Driftstid».
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Risikovurderingen er noe mangelfull
Kommentarer:
I risikovurderingen er det vurdert at utslipp fra biler og maskiner er forhold med høyest risiko
for forurensning til ytre miljø.
Vi ser at klimatiltak ikke er vurdert i risikovurderingen. Med bakgrunn i de intense
nedbørsmengdene som vi opplever i dag er det viktig at alle tilstander med ukontrollert
avrenning fra fast dekke, spesielt hendelser der regnvann er i kontakt med avfall er vurdert.
Virksomheten skal forhindre at forurensende utslipp oppstår og at forurenset overvann slippes
ut i grunnen, jf. utslippstillatelsen vilkår 1.10. Dette er spesielt viktig da tette dekker ikke er
koblet til avløpssystem. Virksomheten bør vite hvor avrenningsveier for vann oppstår på
anlegget ved intense nedbørsmengder, også fra takrenner. Disse forholdene må vurderes opp
mot hvor avfallet lagres/behandles slik at regnvann ikke kommer i kontakt med avfallet eller
områder som kan medføre at vannet blir forurenset.
Anmerkning 2
Rutiner for registrering og behandling av avvik ved anlegget bør forbedres
Kommentarer:
Det er kun registrert ett avvik ved anlegget som omhandler andre forhold enn avvik på kunder
som leverer avfall til anlegget. Avviket er registrert i 2012.
Det ble vist til at forhold håndteres etter hvert som de oppstår, uten at det dokumenteres
skriftlig. Videre ble det vist til at det ikke settes frist for lukking av avvik som omhandler
andre forhold enn avvik på kunder som leverer avfall til anlegget.
Eksempler på forhold som burde ha vært behandlet som avvik med frist for lukking av
avviket:
 Flismassene som har blitt liggende igjen på plassen og opparbeidet i en vollen pga
problemer med å få det viderelevert
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Synlige hull i veggene på anlegget som kan føre til at nedbør kommer i kontakt med
avfall inne i bygget.
Ukontrollert avrenning fra faste plater der avfall lagres/sorteres.

Gode rutiner for avviksbehandling er viktige forebyggende tiltak for å unngå ulykker, uhell og
uønskede hendelser. Hvis dette skal være et hensiktsmessig virkemiddel i så måte, må det
arbeides målrettet og bevisst for å sikre en felles forståelse for hva et avvik er og hvordan de
skal håndteres og lukkes. I tillegg til å se på enkelthendelser og tilløp må det også
gjennomføres en systematisering av uønskede hendelser/tilstander som synliggjør
virksomhetens «problemområder eller forbedringsområder» (tilbakevendende hendelser), for
å kunne se på bakenforliggende årsaker og iverksette nødvendige tiltak. God avvikshåndtering
kan være viktig for å forbedre tjenestene, og tiltak skal settes i verk for å forhindre gjentagelse
av avvik.

7. Andre forhold
Til stede fra Ragn-Sells AS var Frank Høghaugen, Espen Sølvsberg, Petter Løvberg og
Jan Petter Eid.
Drift av anlegget
Det ble vist til at aktiviteten ved anlegget har gått ned. Estimert mengde for mottak er
under 10.000 tonn per år. I utslippstillatelsen er det gitt tillatelse til mottak av 44.000 tonn
næringsavfall per år, i tillegg til mellomlagring av 10 tonn farlig avfall inkl. impregnert
trevirke, 25 tonn EE-avfall og 25 tonn våtorgansik avfall fra næringsvirksomheter. Etter
oppkjøp i HRR Miljø i Hamar blir mye av avfallet sluset ned til Hamar. Med bakgrunn i
dette er det lite mengder farlig avfall, EE-avfall og våtorganisk avfall som mottas ved
anlegget i Elverum. I tillegg er utearealet som tas i bruk til drift av anlegget (i hovedsak
lagring av avfall) redusert i forhold til tidligere. Vi ber om at det oversende et
oppdatert oversiktskart over anlegget.
Det meste av området til anlegget består av fast dekke, med unntak av området for
lagring av bygg- og rivingstrevirke. Faste flater består av betong og asfalt, men er ikke
tilkoblet avløpssystem. For å unngå at forurenset vann tilføres grunnen ved anlegget er
det viktig at spyling av flater unngås og at det benyttes børste når flatene skal rengjøres
og at dette gjøres jevnlig. Dette for å reduseres tilførsel av forurenset vann til grunnen, jf.
utslippstillatelsen vilkår 1.10 – «Utforming av anlegget».
Mottak av farlig avfall
Det ble vist til at i hovedsak blir farlig avfall levert til anlegg i Hamar. Noe farlig avfall
mottas ved anlegget i Elverum fra virksomheter, men da blir avfallet mellomlagret og
viderelevert til anlegget i Hamar for lagring og deklarering.
Med bakgrunn i at dere har tillatelse til å motta farlig avfall direkte fra
næringsvirksomheter ved anlegget i Elverum, er anlegget å anse som et mottak for farlig
avfall. Farlig avfall må deklareres ved anlegget i Elverum, selv om det videreleveres til
Hamar. Dette er med bakgrunn i at dere har tillatelse til å motta farlig avfall og blir i kraft
av dette et mottaksanlegg for farlig avfall.
I henhold til avfallsforskriften kap. 11 – Farlig avfall - må mottaksanlegg for farlig avfall
følge krav i vedlegg 4. Anlegg med utslippstillatelse gitt før kravene trådte i kraft må:
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følge kravene i vedlegget 4 innen 1. januar 2018.
oversendes dokumentasjon på finansiell sikkerhet i henhold til krav i vedlegg 4
innen 1. juli 2016. Den finansielle sikkerheten skal gjenspeile mengdene farlig
avfall som kan mottas og lagres i henhold til utslippstillatelsen.
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