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Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 4 avvik under kontrollen. Disse er:
1. Virksomhetens mottakskontroll har mangler.
2. Virksomhetens sortering av farlig byggavfall har mangler.
3. Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.
4. Virksomhetens internkontroll er mangelfull.
Avvikene er beskrevet på sidene 4-9.
Dere har frist til 01.01.2013 på å sende inn tilbakemelding og dokumentasjon på tiltak som
settes i gang for å lukke avvikene. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak
om tvangsmulkt.
Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus.
For definisjon på avvik og anmerkning, se under.

Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av
ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn av avfallsmottak og da spesielt knyttet
opp til farlig avfall og internkontroll mht ytre miljø.

Aktuelt regelverk




Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) §§ 4 og 5.
Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11
farlig avfall, med vedlegg.

Se www.klif.no/regelverk/ eller www.regelhjelp.no.

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljøog 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
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f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller
arbeidsmåte.

Farlig byggavfall
Byggavfall kan innholde miljøgifter. Feil håndtering av slikt avfall kan være en kilde til
forurensning, og skade helse og miljø. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig
måte (avfallsforskriften kapittel 11 farlig avfall).
Det gjøres stadig nye funn av farlige stoffer i byggavfall, særlig i avfall fra rive- og
renoveringsarbeid. Noen eksempler:
- Klorparafiner i fugelim og gummilister i isolerglassvinduer og –ytterdører.
- Krom, kobber og arsen (CCA), evt. tinn (TBT) i impregnerte vinduskarmer.
- Ftalater i vinylbelegg og –lister. Det er også funnet bly, asbest, PCB og klorparafiner i
vinyl.
- Rester av ozonskadelige gasser i blåste isolasjonsmaterialer: Plater av ekspandert
polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS), og polyuretanskum og –paneler
(PUR).
- Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer: Cellegummi og XPS.
Innhold av miljøgifter i de ulike materialene kan variere etter produksjonsår. Se
informasjonsark fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som viser de vanligste typene
farlig avfall fra bygg og anlegg. Informasjonsarket kan lastes ned fra
http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Juli/Farlig-avfall-fra-bygg-og-anlegg/
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Resultat fra kontrollen
Avvik
Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomhetens mottakskontroll har mangler.
Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 farlig avfall, internkontrollforskriften § 5, 2.
ledd punkt 7 og tillatelsen pkt. 1.5

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
1a) Mottakskontroll av byggavfall utføres mangelfullt.

Kommentarer:
Mottakskontrollen hos Runes Container Service AS er ikke tilstrekkelig til å hindre at
farlig avfall blandes sammen med ordinært avfall. I mottakskontrollen ble det ikke
etterspurt informasjon om farlig byggavfall, kun EE-avfall og farlig avfall som olje,
maling og lakk. Det ble ikke foretatt noen visuell eller annen fysisk kontroll av
avfallet.
Det ble opplyst om at det er mange privatpersoner som benytter Runes Container
Service AS og leverer direkte. Det er da viktig at man aktivt etterspør alle typer farlig
avfall ved mottakskontrollen, også farlig byggavfall. Avfall som er eller kan være
farlig skal ikke blandes sammen med annet avfall. Det skal avviksføres og gebyrlegges
som annet farlig avfall.
Runes Container Service AS hadde mellomlagret betong både med og uten
armeringsjern på området. De hadde ingen dokumentasjon på hva disse ulike massene
inneholdt. En del armeringsjern var pigget ut av betongen.
Bedriften opplyser om at hvert lass som tømmes inne på anlegget, sjekkes manuelt.
Fylkesmannen forventer at alle ansatte som jobber ved Runes Container Service AS
holdes oppdatert mht nye avfallsfraksjoner, som skal sorteres ut som farlig byggavfall.

Oppfølging og tilbakemelding:
Rutine på hvordan virksomheten vil sikre en god mottakskontroll, oversendes
Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.
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Avvik 2: Virksomhetens sortering av farlig byggavfall har mangler.
Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 farlig avfall, internkontrollforskriften § 5, 2.
ledd punkt 6 og 7

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
2a) Tilrettelegging for sortering av farlig byggavfall er mangelfull.
2b) Veiledning til avfallsbesittere vedrørende sortering av farlig byggavfall er
mangelfull.

Kommentarer:
a) Runes Container Service AS hadde ingen konteinere for farlig
byggavfallsfraksjoner som impregnert trevirke, isolasjonsplater med bromerte
flammehemmere (XPS- og EPS-plater) og PUR skum. Impregnert trevirke ble
sortert ut fra konteinerne på betongplaten, men de andre fraksjonene ble ikke
sortert ut. Bedriften opplyste at vinduer ble tatt ut og samlet i konteinere før
forsendelse. Det ble likevel observert vindusrammer med knuste vinduer og annet
byggavfall i det ferdig sorterte avfallet.

Sortert brennbart avfall. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
b) Informasjon til publikum om avfall og farlig byggavfall var for dårlig, da det
manglet skilter over de ulike konteinerne som avfallsbesittere skulle benytte. Det
var heller ikke her lagt til rette for konteinere med utsortering av farlig byggavfall.
Det ble opplyst om at de som jobbet ute på anlegget veiledet avfallsbesittere om de
ulike avfallsfraksjoner.
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Konteinere hvor avfallsbesitter selv sorterer. Foto: Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
Oppfølging og tilbakemelding:
Følgende oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
 Dokumentasjon/foto på bedre merking av konteinere hvor avfallsbesitter/brukerne
sorterer selv.
 Dokumentasjon/foto av konteinere for bedriftens utsortering av farlig byggavfall.

Avvik 3: Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall.
Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 og § 11-12

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
3a) Farlig avfall er dårlig merket, som kan føre til sammenblanding av ulike typer
farlig avfall.
3b) Det manglet tiltak for å sikre at søl samles opp.
3c) Deklarasjoner for farlig avfall er mangelfull.

Kommentarer:
Bedriften oppbevarer farlig avfall, som er utsortert i en låst konteiner.
Oppbevaringsfatene var dårlig/ikke merket, og det manglet absol eller annet
absorberende materiale tilgjengelig i konteineren som kunne benyttes ved søl. Ved
oppsamling av oljesøl må den absorberende massen behandles som farlig avfall og
samles i egen beholder (Oljeforurenset masse med avfallsstoffnummer 7022 og EAL
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kode 15 02 02). Det kunne med fordel også vært ryddet i farlig avfallskonteineren, slik
at det ble mer oversiktelig.
Runes Container Service AS har ikke deklarert farlig byggavfall.

Oppbevaring av farlig avfall. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje, som er godt merket også med
avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for
forurensning, spill eller skade på personer. Avfallet må stå på tett dekke, slik at søl kan samles
opp.
Kopi av deklarasjonsskjemaer skal tas vare på, slik at bedriften kan dokumentere levering av
mengde og type farlig avfall. Deklarasjonsskjema må være fullstendig utfylt med riktig
organisasjonsnummer, avfallsstoffnummer, EAL kode og underskrift over den tykke streken.
Mer informasjon om deklarering av farlig avfall finnes på www.norsas.no.

Oppfølging og tilbakemelding:
Fylkesmannen forventer at bedriften starter med å deklarere farlig byggavfall.
Følgende oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
 Dokumentasjon/foto på merking av fat/beholdere for mellomlagring av farlig avfall.
 Rutine for håndtering av farlig avfall i bedriften, med bla. en opplisting av typiske
farlig avfallsfraksjoner som oppstår.

Avvik 4: Internkontrollen er mangelfull.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd punkt 6 og 7. Tillatelsen pkt 1.7 og pkt 2.
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Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
4a) Virksomheten mangler en miljørisikovurdering, for å redusere risiko for
uønskede hendelser mht ytre miljø.
4b) Bruken av avvikssystemet er mangelfull.
4c) Kompetanseutviklingen er mangelfull.

Kommentarer:
a) Runes Container Service AS kunne ikke fremvise en miljørisikovurdering mht ytre
miljø, ved kontrollen.
Ved en miljørisikoanalyse skal det kartlegges farer, problemer og hendelser på ytre
miljø og forurensning. På denne bakgrunn skal det utarbeides planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene. Identifisering av miljøfarer og forhold skal foregå
kontinuerlig gjennom hele bedriftens levetid. Dette innebærer arbeidsoperasjoner både
ved normal drift og eventuelle uhell/akutt utslipp.
Tema som må innlemmes i miljørisikovurderingen er:
 Oppbevaring av farlig avfall.
 Avrenning fra mellomlagring av EE-avfall og farlig byggavfall.
 Dieseltank og påfylling av diesel.
 Oljesøl i forbindelse med daglig drift.
b) Runes Container Service AS registrerer avvik mht feil og mangler ved mottak og
sortering. Dette ble dokumentert under kontrollen.
Det er usikkert om virksomheten registrerer hendelser med risiko for ytre miljø
(utslipp, forurensning) i avvikssystemet. Det er også en viss usikkerhet for hvor
mye feil og mangler ved mellomlagring, omlasting og viderelevering av avfall som
blir registrert i avvikssystemet.
c) Daglig leder har i år gjennomgått et fagbrevkurs innen gjenvinningsfaget i regi av
MEF (Maskin Entreprenørenes Forbund). Det ble også oppgitt at alle ansatte er
opplært mht farlig avfall. Det var likevel ikke satt opp en plan for å sikre seg at de
ansatte er oppdatert og har tilstrekkelig kompetanse mht stadig nye farlig
avfallsfraksjoner som oppstår.

Oppfølging og tilbakemelding:
Følgende oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
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En miljørisikovurdering som inneholder en kartlegging av miljøfarer,
vurdering og tiltaksplan.
Beskrivelse av avvikssystemet.
Dokumentasjon på at hvordan man sørger for at de ansatte har tilstrekkelig
kompetanse mht farlig avfall, inkludert farlig byggavfall.

Anmerkninger
Det ble gitt følgende anmerkninger som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Anmerkning 1:

Virksomheten må fjerne bilvrak lagret på tomt.

Kommentarer:
Bedriften hadde lagret et bilvrak på tomten. Bilvraket var plassert i en konteiner for å redusere
fare for forurensning. Fylkesmannen forventer at den fjernes så raskt som mulig og leveres til
et godkjent behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Annet
Runes Container Service AS mottar avfall fra private husholdninger og næringsavfall. Lite
avfall fra entreprenører.
Runes Container Service AS er tilrettelagt for utsortering av:
- rent trevirke
- gips
- papp og papir
- plastemballasje
- dekk
- metall
- EE-avfall
- Isolerglass
- Farlig avfall
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