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Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud – oversendelse av
kontrollrapport og varsel om kontrollgebyr - kontrollnr. 2016.082.I.FMOA
Kontrollrapport og pålegg om tilbakemelding
Fylkesmannen viser til kontroll ved virksomheten den 30.6.2016, og legger ved
kontrollrapporten. Fylkesmannen ber om tilbakemelding på faktiske feil i rapporten innen 2 uker
etter at dette brevet er mottatt. Rapporten vil være å anse som endelig dersom vi ikke mottar noen
tilbakemeldinger.
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Med hjemmel i
forurensningsloven § 49, pålegger Fylkesmannen virksomheten å sende skriftlig tilbakemelding
på tiltak som er eller er planlagt gjennomført innen 1.10.2016.
Vedtaket om skriftlig tilbakemelding kan påklages innen 3 dager etter at det er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen.
Informasjon om gebyr for utført kontroll
Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften
kapittel 39. Virksomheten er plassert i risikoklasse 2. I følge gebyrreglene medfører dette et
gebyr på kr 16300,- til statskassen. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Regelverk
De viktigste HMS-kravene for den bransje virksomheten tilhører er sammenstilt og ligger
tilgjengelig på internett, www.regelhjelp.no. Reglene om innkreving av gebyrer finnes også på
www.miljødirektoratet.no under regelverk og forurensningsforskriften.
Informasjon om offentlighet i forvaltningen.
Lovverket vedrørende offentlighet i forvaltningen medfører at kontrollrapporten vil være et
dokument som er tilgjengelig for offentligheten.
Fylkesmannen har som praksis å sende kopi av kontrollrapporten til den kommunen som
virksomheten ligger i.

Med hilsen

Jens Hertzberg
gruppeleder tilsyn

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi: Oslo kommune

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

Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud
975265412
876719762
Oslo kommune
Ø: 602241, N: 6644613
Haraldrudveien 34
Postboks 53, 1309 Rud
67 15 20 00
firmapost@franzefoss.no
38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for
materialgjenvinning

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

30.06.2016
Lars Igelstad (produksjonssjef)
Iver Hille
Guro Holte
Kontroll gjennomført i 2015 og i årsrapportering for 2015
Varsel til Fylkesmannen om irregulær håndtering av matavfall
Håndtering av matavfall/våtorganisk avfall og lukt

Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2016

Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:
1. Franzefoss Gjenvinning AS har mangler i sitt internkontrollsystem når det gjelder
håndtering av matavfall og næringsavfall med innslag av våtorganisk avfall.
2. Franzefoss Gjenvinning AS håndterer matavfall utendørs i strid med tillatelsen.

Innledning/Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre
miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med avfallsbransjen.
Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Tema for kontrollen var håndtering av matavfall

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 Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud i
Oslo kommune. Tillatelsen er datert 11.12.2014.
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.

Resultat fra kontrollen
Det ble gitt to avvik under kontrollen.
Avvik 1: Franzefoss Gjenvinning AS har mangler i sitt internkontrollsystem når det gjelder
håndtering av matavfall og næringsavfall med innslag av våtorganisk avfall.
Avvik fra:
 Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud,
datert 11.12.2014, punktene 2.4.1 og 2.4.2.

Funn:
 Det kunne ikke fremvises en risikovurdering hvor håndtering av matavfall, eller
næringsavfall med innslag av våtorganisk avfall, inngikk
 Det forelå ikke driftsinstruks for håndtering av matavfall
 Virksomheten tok i 2015 i mot mer matavfall en hva tillatelsen gir rom for
Kommentarer:
Det ble observert et betydelig antall fugl inne på anlegget, spesielt ved og inne i bygget hvor det
ble håndtert næringsavfall med innslag av våtorganisk avfall. Dette indikerer at avfallet
sannsynligvis inneholder matrester. Tillatelsen stiller i punkt 7.8 krav om at det, om nødvending,
skal iverksettes tiltak som begrenser omfanget av fugl og skadedyr på området. Virksomheten
opplyste om at de har iverksatt rottebekjempelse og satt opp en innretning som skal skremme
vekk fugl. Dette, at det er gjort tiltak for å redusere mengden fugl og rotter/skadedyr på
virksomhetens område, indikerer at virksomheten har vurdert fugl/skadedyr som et problem.
Oppfølging:
 Risikovurderinger for håndtering av matavfall og næringsavfall med innslag av
våtorganisk avfall sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.
 Virksomheten må etablere hensiktsmessige driftsinstrukser for håndtering av matavfall
som på forespørsel må kunne legges frem for Fylkesmannen
 Virksomheten må etablere et kvalitetssystem som sikrer at driften foregår innen de
rammer som stilles til maksimale mottaksmengder i punkt 1.2 i tillatelsen.

Avvik 2: Franzefoss Gjenvinning AS håndterer matavfall utendørs i strid med tillatelsen.
Avvik fra:
 Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud,
datert 11.12.2014, punkt 3.7.
Funn:
 Omlasting av matavfall skjer delvis utendørs og matavfall mellomlagres utendørs
Kommentarer:
Det ble avklart under befaringen på anlegget at fylling av konteinere med matavfall fra
sorteringsplaten foregikk utendørs. Konteineren med matavfall ble også mellomlagret utendørs.
Tillatelsen stiller krav om at mottak, omlasting og lagring av matavfall skal skje innendørs.
Intensjonen med dette kravet er å minimere sannsynligheten for utslipp til miljø og å unngå å
tiltrekke fugl/skadedyr.
Oppfølging:
Virksomheten må innen tilbakemeldingsfristen redegjøre for hvordan den vil følge opp
tillatelsens krav til håndtering av matavfall. Virksomheten kan eventuelt søke om endring av
tillatelsens krav om håndtering av matavfall innendørs, i så fall må søknaden innehold en
miljørisikovurdering som sannsynliggjør at utendørs håndtering av matavfall er akseptabel med
hensyn til utslipp til miljø og fugl/skadedyr.

Andre forhold
Virksomheten oppgir at mottatte mengder matavfall sannsynligvis vil gå ned i 2016 ettersom de
har mistet avtalen med en stor avfallsprodusent.

