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Opplysninger om virksomheten
Navn
Organisasjonsnr.
Bedriftsnr.
Gårdsnr./Bruksnr./Kommune/Kom.nr.
UTM-koordinater
Besøksadresse
Postadresse
Telefonnr.
E-post
NACE-kode

Norsk Gjenvinning Metall AS avdeling Nes
983413161
913459016
93/1 Nes kommune
633200(øst)/6674700 (nord); UTM 32
Deponivegen
2160 Vormsund
22 12 96 00; 95017254 (avdelingsleder)
post@norskgjenvinning.no; post@ngn.no;
markos.pizarro@ngn.no
38.320 – Sortering og bearbeiding av avfall for
materialgjenvinning

Opplysninger om kontrollen
Kontrolldato
Virksomhetens
representanter
Fylkesmannens
kontrollører
Bakgrunn for kontrollen
Tema for kontrollen

28.04.2016
Anne Gjone (HMSK koordinator)
Ellen Wold (HMSK sjef)
Markos Pizarro (Avdelingsleder Nes)
Rune Stortiset (Regionsjef Øst)
Iver Hille
Anne Stine Garborg Zakariassen
Oppfølging av forrige tilsyn
Miljørisikovurdering, samordning
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Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:
Avvik 1:

Virksomhetens risikovurdering er mangelfull med hensyn til
vannforurensning

Avvik 2:

Det foreligger ikke en risikovurdering hvor eventuelt behov for samordning
er vurdert

Innledning/Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre
miljø.
Fylkesmannen var i juni 2014 på revisjon ved Norsk Gjenvinning Metall sitt anlegg på Nes. Det
ble avdekket 5 avvik. Tilsynet ble avsluttet i november 2014 etter innsendt dokumentasjon fra
NG Metall. Innsendt risikovurdering ble tatt til etterretning, med tilbakemelding om at denne
ville bli tema ved neste kontroll.
I tillegg ønsker Fylkesmannen og skaffe seg oversikt over hvordan virksomhetene i Esval
Miljøpark bidrar til tilstrekkelig samordning og helhetlig styring av miljørisiko.
Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Hovedtema for kontrollen var:
 Miljørisikovurdering (utslipp til vann).
 Samordning.

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og
sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller
dispensasjoner.
Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan
f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller
arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk





Tillatelse etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Metall avd. Nes. Tillatelsen er
datert 3.6.2013.
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer
Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med
senere endringer.
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Resultat fra kontrollen
Det ble gitt 2 avvik under kontrollen.
Avvik 1:

Virksomhetens risikovurdering er mangelfull med hensyn til
vannforurensning

Avvik fra:


Tillatelsen pkt. 2.2. «Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som
kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold».



Tillatelsen pkt. 6.1: « Avrenning fra anleggets totalvirksomhet skal ikke medføre driftsproblemer
eller forurensning som deponiets sigevannssystem ikke kan håndtere».



Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt 6.

Funn:





NG Metall avdeling Nes kan ikke sannsynliggjøre at avrenning fra anleggets totalvirksomhet ikke
medfører driftsproblemer eller forurensing som deponiets sigevannssystem ikke kan håndtere
Det foreligger ikke dokumentasjon eller kart som viser hvor forurenset overflatevann tar veien
Det foreligger ikke dokumentasjon i forhold til kvalitet og mengder vann som tilføres deponiet
Eksisterende risikoanalyse tar utgangspunkt i etablerte barrierer for støv

Kommentarer:
Miljørisikovurderingen skal være knyttet til det spesifikke anlegget (lokaliteten) for å kunne gi en
god vurdering av faktisk fare for forurensning og effekter i resipienter.
Fylkesmannen fikk før kontrollen oversendt 3 skjemaer fra virksomhetens risikovurdering;
kartlegging, tiltaksanalyse og akseptkriteriene som er lagt til grunn. I oversendt
kartleggingsskjema er det lagt inn at risikoanalysen tar utgangspunkt i blant annet følgende
etablerte barrierer:
 sigevann overvåkes av Esval Miljøpark iht deres måleprogram
 anlegget er delvis innebygget
 vannkanon benyttes ved tørre dager på sommerhalvåret for å dempe støvspredning
 områder/veier rundt rankene vannes og saltes av Esval Miljøpark
Under tilsynet ble det forklart at dette er barrierer som hovedsakelig er etablert på bakgrunn av
spredning av støv. Det er ikke vurdert at disse barrierene utgjør en tilleggsrisiko med hensyn til
utslipp til vann. Faren for utslipp av forurensende stoffer til vann vil være avhengig av innholdet
av stoffer i asken, i hvilken grad asken kommer i kontakt med vann og hvor vannet går videre.
Under befaringen ble det observert at noe takvann fra bygningsmassen går i rør direkte ut på
området – mens noe blir ført i rør ned i bakken. Det kunne ved tilsynet ikke redegjøres for hvor
dette vannet går. Det er ikke gjort vurdering av at økte vannmengder ned i deponi kan føre til
driftsproblemer og overløp fra deponiets sigevannssystem.
Virksomheten har ikke utarbeidet kriterier for hva som anses som akseptabel avrenning fra
anlegget blant annet med hensyn på drift av sigevannsanlegget. For å kunne vurdere risikobildet
er det avgjørende at virksomheten har satt konkrete kriterier for hva som vurderes som
akseptabelt.
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Fylkesmannen mener at det er viktig at vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er reelle,
og ikke kun basert på et fastlagt tallsystem. I fremlagt kartlegging er mellomlagring av aske og
avrenning til sigevann satt til sannsynlighet 2 – noe som i følge virksomhetens akseptkriterier
skjer sjelden (ikke skjedd på 5 år). Fylkesmannen er usikker på hvilken prosess virksomheten har
hatt for å komme fram til valgte akseptkriterier. Det er i skjemaet med akseptkriterier oppgitt
«punkter som skal tenkes igjennom ved vurdering av hovedaktiviteter i prosessen det gjøres
risikovurdering for». Ingen av hendelsene er knyttet til utslipp til ytre miljø.
Fylkesmannen er av den oppfatning at virksomheten ikke har gjennomført en systematisk
kartlegging av alle mulige farer og problemer med hensyn til utslipp til vann og grunn, med
påfølgende risikovurdering.
Oppfølging:
Fylkesmannen ønsker oversendt en oppdatert miljørisikovurdering innen 1. september 2016.

Avvik 2:

Det foreligger ikke en risikovurdering hvor eventuelt behov for samordning
er vurdert

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 pkt 6 og § 6, 1.ledd.
Funn:


Det foreligger flere felles aktiviteter og anlegg mellom NG Metall og Esval Miljøpark som kan
påvirke ytre miljø. For eksempel:
 Mottakskontroll
 Mellomlagring av aske
 Deponering av askerest
 Renseanlegget for sigevann
 Tiltak mot støvforurensning (vanning, salting med mer).



Det foreligger ingen skriftlig samordningsavtale mellom NG Metall avd. Nes og Esval Miljøpark
KF.

Kommentarer:
NG Metall avdeling Nes er lokalisert på Esval Miljøpark sitt deponi og har mange felles
aktiviteter med Esval Miljøpark KF. Internkontrollforskriften § 6 stiller krav til samordning når
risikoen tilsier dette. Dette innebærer at det må foreligge en risikovurdering som ligger til grunn
for vurdering av samordning.
Når risikoen tilsier det skal nabovirksomheter inngå skriftlige avtaler om forebyggende HMStiltak for felles aktiviteter og områder. De skal også utarbeide beredskapstiltak for ulykker som
kan få følger for flere virksomheter. Det er virksomhetene selv som skal vurdere om det er
nødvendig å samordne internkontrollen.
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Oppfølging:
NG Metall avd Nes må oversende Fylkesmannen en vurdering om det er behov for
samordningsavtale med Esval Miljøpark KF innen 1. september 2016.

Andre forhold
Anlegget driver mottak, mellomlagring og sortering av aske fra forbrenningsanlegg for avfall og
rene brensler, samt for inerte masser som egner seg for sortering.
Det er siden revisjonen i 2014 gjort endringer i organiseringen av virksomheten. Norsk
Gjenvinning Metall avdeling Nes hører nå inn under Region Øst i Divisjon Metall. Markos
Pizarro ble daglig leder ved anlegget i desember 2015.

Bilder fra tilsynet

Figur 1 Modning av aske på deponiområdet

Figur 2 Ranker med aske i ytterkant av deponiområdet

Figur 4 Taknedløp på bygningen til NG Metall

Figur 3 Taknedløp på bygningen til NG Metall
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Figur 5 lagring av metallfraksjoner etter sortering

Figur 6 Anleggsområdet til NG Metall

Figur 7 Vannkanon for støvreduksjon

Figur 8 Binger under tak - støpt dekke

