Miljøvernavdelingen
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Alternativ Data AS
Postboks 225 Alnabru
0614 OSLO

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2016/20951-1 M-FO
Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth
Direktetelefon: 22 00 36 70
Dato: 02.11.2016

Alternativ Data AS - Kontrollrapport
Anleggsnr.

Kontrollnr.

Saksnr.

Rapportdato:

0301.1416.01

2016.010.I.FMOA

2016/20951

02/11-2016

Opplysninger om virksomheten
Navn
Organisasjonsnr.
Bedriftsnr.
Kommune/Kom.nr.
UTM 32 -koordinater
Besøksadresse
Postadresse
Telefonnr.
E-post
NACE-kode

Alternativ Data AS
948397498
972147818
Oslo 0301
Øst: 602474 Nord: 6644033
Strømsveien 223, 0668 Oslo
Postboks 225 Alnabru, 0614 Oslo
93251800
post@ad.no
62.090 – Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

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

27.10.2016
Øivind Nielsen (kvalitetssjef Elretur)
Iver Hille og Kjersti Aastorp Hirth
Kontroll av ny tillatelse
Mottakskontroll
Håndtering av EE-avfall
Miljørisikovurdering
Internkontroll og rutiner

Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under kontrollen.
Avvik
1. Alternativ Data AS har mangelfull håndtering av farlig avfall
Anmerkning
1. Miljørisikovurderingen kan forbedres i forhold til utslipp til vann
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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 og da også knyttet opp til
håndtering av EE-avfall.
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:
 Mottakskontroll
 Håndtering av EE-avfall
 Miljørisikovurdering
 Internkontroll og rutiner

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 til mottak, mellomlagring og behandling av EE-avfall for Alternativ Data As, Oslo
kommune. Oppdatert tillatelse er datert 30.september 2016.
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, 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 1 avvik under kontrollen.
Avvik 1: Alternativ Data AS har mangelfull håndtering av farlig avfall
Avvik fra:
- Tillatelsen punkt 3.3
- Avfallsforskriften kapittel 11
Funn:
Virksomheten leverer og deklarerer ikke litiumbatterier som farlig avfall.
Kommentarer:
Kasserte elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer og de skal som hovedregel ikke
deklareres som farlig avfall. Et unntak for dette er lysstoffrør, sparepærer og batterier. Farlig
avfall som oppstår hos Alternativ Data AS skal derfor deklareres med virksomheten som
produsent.
Litiumbatterier oppstår som avfall som følge av driften til Alternativ Data. Batteriene sendes
videre til Stena Recycling AS filial Ausenfjellet sammen med EE-avfallet og andre batterier.
Oppfølging og tilbakemelding:
Alternativ Data AS må sortere ut og levere miljøskadelige batterier som farlig avfall. Rutine for
levering av farlig avfall oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen. Rutinen må
omfatte:
 oversikt over hvilke type farlig avfall som oppstår
 hvor og hvordan farlig avfall skal lagres
 merking
 levering (hvordan og hvem)
 deklarering
 hvem er ansvarlig i bedriften

Anmerkninger
Det ble gitt 1 anmerking under kontrollen.
Anmerkning 1: Miljørisikovurderingen kan forbedres i forhold til utslipp til vann
Kommentarer:
Brann er identifisert som en kritisk uønsket hendelse i virksomhetens risikovurdering. I tillegg til
utslipp til luft vil en brann også kunne føre til forurensning til Alnaelva, med hensyn til
avrenning av skum og slukkevann med miljøgifter. Dette må inkluderes i neste oppdatering av
risikoanalysen.
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Andre forhold
Alternativ Data AS er en produksjonsbedrift som behandler datateknisk utstyr og mobiltelefoner
med hensyn til sikker sletting og sikrer ombruk av samme utstyr via salg. All drift gjøres
innendørs, og defekt datautstyr lagres i EE-bur før videre levering til Stena Recycling AS.

