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Kontrollaksjon ”Farlige avfallstyper i byggeavfall”
Utslippstillatelse av 15.8.2012, Avfallsforskriften kapittel 11,
Internkontrollforskriften

Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:
1. Utsorteringen av farlig byggavfall har mangler.
2. Farlig avfall er ikke tilstrekkelig merket.
3. Virksomheten har manglende rutiner for mottakskontroll og håndtering av
tungmasser
Avvikene er beskrevet på sidene 3-4.
I tillegg er det gitt 3 anmerkninger:
1. Informasjonen til kundene om farlig byggavfall er mangelfull.
2. Avvikssystemet er mest tilrettelagt for å registrere avvik i forhold til farlig avfall som
blir levert – ikke i forhold til egen drift.
3. Utslipp og søl ved aktiviteter som dieselfylling bør behandles i risikoevalueringen
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.
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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 sorteringsanlegg, og da spesielt
knyttet opp til farlige kjemikalier, farlig avfall, farlig byggavfall og internkontroll 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.
Utslippstillatelsen av 15.8.2012

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
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 kap. 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
vinylbelegg.
- 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/

2

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Resultat fra kontrollen
Det ble gitt 3 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Utsorteringen av farlig byggavfall har mangler.
Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt. 1.7.og 7.3., Avfallsforskriften § 11-4, identifisering
av farlig avfall, og § 11-5
Kommentarer:
Det kom fram under kontrollen at virksomheten ikke har tilstrekkelig tilrettelagt for
utsortering av farlig byggavfall. Ved inspeksjon observerte vi XPS og PUR isolasjon
som ikke var sortert ut fra øvrig avfall. I tillegg var det mye svarte sekker i haugen for
brennbart restavfall, som ikke så ut til å ha vært åpnet og kontrollert. Uten
tilstrekkelige rutiner for utsortering av blant annet isolasjon er det fare for at
byggavfall som inneholder miljøgifter blir blandet med ikke-farlig avfall.

XPS og EPS isolasjon i haugen for
brennbart restavfall (Foto: Fylkesmannen

Brennbart restavfall (Foto: Fylkesmannen i Oslo
og Akerhus)

i Oslo og Akerhus)

Oppfølging og tilbakemelding:
 Dokumentasjon på tiltak for bedre av utsortering av farlig byggavfall sendes
Fylkesmannen innen fristen for tilbakemelding

Avvik 2: Farlig avfall er ikke tilstrekkelig merket.
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5, oppbevaring av farlig avfall
Kommentarer:
Oppbevaringen av farlig avfall (FA) generert hos virksomheten var rotete og
emballasjen var dårlig merket.
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Manglende merking på fat for spillolje i sorteringshall

Åpen bøtte med diesel og diverse
umerkede fat for spillolje

Oppfølging og tilbakemelding:


Dokumentasjon på tiltak for å bedre rutinene for merking, oppbevaring og
levering av farlig avfall oversendes Fylkesmannens miljøvernavdeling innen
fristen for tilbakemelding
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Avvik 3: Virksomheten har manglende rutiner for mottakskontroll og håndtering
av tungmasser
Avvik fra: Utslippstillatelsen punkt 1.7, Avfallsforskriften § 11-5, oppbevaring av
farlig avfall
Kommentarer:
Virksomheten mangler rutiner for mottakskontroll, håndtering og deklarering av
tungmasser som kommer inn på anlegget. I følge daglig leder blir tungmassene hentet
av Ragn Sells mottak for farlig avfall i Østfold, men virksomheten selv har lite
oversikt over hva som kommer inn, og hva som skjer med det etter at det er hentet.
Virksomheten kunne ikke vise til deklarasjoner eller annen dokumentasjon på at
tungmassene var behandlet som farlig avfall, og heller ikke noe dokumentasjon på at
tungmassene var rene. Virksomheten har etter kontrollen vært i kontakt med mottaket
for farlig avfall i Østfold og etterspurt dokumentasjon, men dette kunne ikke
fremskaffes.

Diverse tungmasser

Oppfølging og tilbakemelding:
 Rutine for mottakskontroll og håndtering av tungmasser oversendes
Fylkesmannens miljøvernavdeling innen fristen for tilbakemelding.
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Anmerkninger
Det ble gitt 3 anmerkinger under kontrollen.
Anmerkning 1: Informasjonen til kundene om farlig byggavfall kan bedres.
Kommentarer: Ragn Sells AS har mye fokus på at avfallet som kommer fra kundene skal
være sortert så riktig som mulig før det blir levert inn til sorteringsanleggene. Virksomheten
bør derfor gå grundigere til verks i informasjonsarbeidet ovenfor kundene på sortering av
farlig byggavfall. Sorteringsveilederen til virksomheten har lite utdypende informasjon om
farlig byggavfall, blant annet ikke informasjon om vinyl gulvbelegg. Klistremerkene som er
på konteinerne for restavfall har heller ikke noe informasjon om farlig byggavfall og at det
ikke skal legges sammen med restavfallet.
Anmerkning 2: Avvikssystemet er mest tilrettelagt for å registrere avvik i forhold til
farlig avfall som blir levert – ikke i forhold til egen drift.
Kommentarer: Arbeiderne fører avvik på Post-it lapper i forhold til kontroll av innkomne
masser som blir overført til PC på kontoret. Avvik som gjelder driften på anlegget,
eksempelvis utslipp av diesel/hydraulikkolje fra rullende kjøretøy, påkjørsel av IPC tank eller
liknende blir behandlet på samme måte, men ifølge daglig leder er det mindre fokus på føring
av disse avvikene. Det er en fare for at viktig informasjon om nestenulykker og små uhell
ikke blir registrert. I følge daglig leder er dette noe det må kontinuerlig mases om, og at de ser
at de har et potensial for bedring.
Anmerkning 3: Utslipp og søl ved aktiviteter som dieselfylling bør behandles i
risikoevalueringen
Kommentarer: Under kontrollen ble det observert en mindre mengde dieselsøl ved
dieseltanken. Ved neste risikoevaluering bør kontinuerlige aktiviteter som kan føre til små
mengder spill og søl vurderes i tillegg til store utslipp som f. eks ved lekkasje fra
ledningsbrudd og lignende.

6

