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Rapport etter forurensningstilsyn ved Bjertnæs Renovasjon AS
Sammendrag
Fylkesmannen gjennomførte 24. mai 2012 forurensningstilsyn ved sorteringsanlegget til
Bjertnæs Renovasjon AS på Enger avfallsanlegg. Tilsynet ble gjennomført som en
inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble
avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den
er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 15. juni 2012.
Fylkesmannen avdekket to avvik og to anmerkninger under inspeksjonen.
Avvikene gjaldt:
 Store mangler i internkontrollsystemet, særlig på skriftlig dokumentasjon
 Håndtering av farlig avfall
Anmerkningene gjaldt:
 Manglende årsrapportering
 Mellomlagring av hvitevarer
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet under punkt 3.
Vi ber om at virksomheten innen 29. juni 2012 sender Fylkesmannen en plan for retting av
avvikene. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet under eget punkt.
Virksomheten skal betale 4 500 kr i gebyr for inspeksjonen.

Øivind Holm
avdelingsdirektør

Marianne Seland
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 26 66 56
E-post: Postmottak@fmbu.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Diverse informasjon
Dato for inspeksjonen: 24.05.2012

Rapportnummer: 2012.021.I

Forrige inspeksjon: Kontaktperson for virksomheten:
Børre Bjertnæs

Tilstede fra Fylkesmannen:
Marianne Seland

Kontrollert virksomhet
Navn: Bjertnæs Renovasjon AS

E-post: bbjert@c2i.net

Besøksadresse: Flataveien, Vikersund

Telefon: 32 78 28 48

Organisasjonsnr. (underenhet): 971 991 224

Kommune: Modum 0623

Eies av (organisasjonsnr.): 981 585 003

Anleggsnr.: 0623.0022.02

Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering

Tillatelse gitt: 26.05.2008

Risikoklasse: 4

Tillatelse sist endret: -

Bakgrunn for inspeksjonen
Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Bjertnæs Renovasjon AS
overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og
produktkontrolloven. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn og ble
gjennomført for å følge opp en relativt ny tillatelse.
Tema for inspeksjonen var som følger:







internkontroll
risikovurdering
mottakskontroll
farlig avfall
tillatelse
avfall til deponi

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen
områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det
ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Resultater fra inspeksjonen
Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende.
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd
Tillatelse etter forurensingsloven avsnitt 2.1
Kommentarer:
Virksomheten hadde i liten grad skriftlig dokumentasjon på internkontrollen sin.
Avvik ved feillevering var godt dokumentert.
Til § 5 punkt 1:
Virksomheten må ha bedre kjennskap til avfallsregelverket for å unngå avvik. Det gjelder
blant annet avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall og kapittel 9 om deponering av avfall.
Se avvik 2 og kommentarer under avsnittet Andre forhold.
Internkontrollsystemet skal blant annet omfatte hvilket regelverk som er særlig viktig for
virksomheten, slik at virksomheten vet hvordan de skal drive for å holde seg innenfor
regelverket.
Til § 5 punkt 2:
Opplæring av ansatte på forskjellige områder vil være en viktig del av internkontrollsystemet.
Det bør omfatte både intern opplæring og eventuelle eksterne kurs. Under tilsynet hadde
virksomheten ingen oversikt over hvem som hadde hva av opplæring. Opplæring som ansatte
får gjennom besøk på andre avfallsvirksomheter kan også registreres i internkontrollsystemet.
Til § 5 punkt 4:
Virksomheten mangler skriftlig dokumenterte mål på miljøområdet.
Til § 5 punkt 6:
Virksomheten mangler en skriftlig dokumentasjon på at de har utført risikovurdering. Blant
annet må risikovurdering for mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall kunne dokumenteres
skriftlig.
Internkontrollen skal hjelpe virksomheten til å få en oversikt over risiko på en systematisk
måte, og gi grunnlag for eventuelle tiltak for å redusere risiko, eller eventuelt bestemme
hvilken risiko virksomheten vil leve med – ut fra de målene virksomheten har satt for egen
drift.
Til § 5 punkt 8:
Virksomheten hadde dokumentasjon på at de hadde vært på kurs om internkontroll for noen år
siden, men så har de ikke fullført arbeidet etterpå. De hadde ikke dokumentasjon på at de har
vurdert systemet sitt i etterkant.
En viktig del av internkontrollsystemet er å sørge for at det blir gjennomgått jevnlig for å
sjekke at det fungerer etter hensikten. En slik gjennomgang kan være en god anledning til å
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utbedre systemet. Det å ta fram arbeidet regelmessig (minst en gang i året) vil gjøre at det
ikke bare blir værende i en perm.

Avvik 2
Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5
Kommentarer:
Virksomhetens tillatelse omfatter ikke mottak og mellomlagring av farlig avfall.
Virksomheten tar i liten grad imot farlig avfall, men det kommer inn relativt mye av enkelte
typer farlig avfall selv om virksomheten både informerer om at det ikke skal i containere
sammen med annet avfall, og krever ekstra betalt for registrerte avvik.
Omfanget av håndtering av farlig avfall er omfattende i lys av at tillatelsen ikke omfatter
håndtering av slikt avfall. Bjertnæs Renovasjon har for eksempel deklarert om lag 28 tonn
impregnert trevirke i både i 2010 og 2011 (Kilde: Norbas, nasjonal database for alt deklarert
farlig avfall).
Det er krav i avfallsforskriften om at den som håndterer (herunder samler inn, tar imot og
mellomlagrer) farlig avfall skal ha tillatelse. Fylkesmannen ser at det er vanskelig for
virksomheten å unngå å håndtere farlig avfall. Samtidig er det nyttig for lokalsamfunnet at
Bjertnæs Renovasjon AS gjør denne jobben. Etter Fylkesmannens vurdering har imidlertid
aktiviteten med farlig avfall nådd et slikt omfang at det bør omfattes av tillatelsen.
Virksomheten må søke Fylkesmannen om endring i tillatelsen dersom aktiviteten skal
fortsette på samme nivå.
Ved håndtering av farlig avfall er det viktig at deklarasjonsskjemaer blir riktig utfylt og
håndtert. Under inspeksjonen manglet det EAL-koder på to av de nyeste
deklarasjonsskjemaene. Både EAL-kode og avfallsstoffnummer må fylles ut på
deklarasjonsskjemaet, jf. avfallsforskriften § 11-12.
Bjertnæs Renovasjon hadde tatt imot lysstoffrør fra en bedrift som hadde fylt ut
deklarasjonsskjema, men deklarasjonsskjemaet inkludert virksomhetens gjenpart var blitt
liggende hos Bjertnæs Renovasjon.
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Anmerkninger
Vi anmerket følgende forhold under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten har ikke sendt årsrapport til Fylkesmannen siden de fikk tillatelse i 2008.
Kommentarer:
Det er krav i tillatelsen avsnitt 3 om årlig rapportering innen 1. mars.
Fylkesmannen har ikke etterlyst rapport eller sendt ut skjema, og har dermed ikke lagt til rette
for at virksomheten kan rapportere på en enkel måte. På den annen side har ikke virksomheten
tatt kontakt med Fylkesmannen for å høre hvordan rapportering skal foregå.
Vi vil sende rapporteringsskjema for virksomheten i eget brev.
Anmerkning 2
Virksomhetens mellomlagring av kasserte hvitevarer er ikke tilfredsstillende.
Kommentarer:
Det meste av virksomhetens EE-avfall oppbevares i små containere under tak. Komfyrer og
kjøleskap mellomlagres imidlertid ute uten noen form for sikring. Lagringen kan føre til fare
for forurensing eller forringelse av avfallet.
Alt EE-avfall bør oppbevares på en slik måte at det ikke innebærer fare for forurensing eller
skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av
komponenter i EE-avfallet bør ikke reduseres (se avfallsforskriften § 1-5).
Siden omfanget av mellomlagring av EE-avfall i virksomheten er såpas stort, bør det
reguleres særskilt i tillatelsen.

Andre forhold
Bjertnæs Renovasjon AS har brukt nedknust inert avfall (porselen, betong, tegl mv) som
utfylling over Modum kommunes deponi, blant annet for å få en egnet bæreflate for
oppstilling av tomme containere. Asfaltflak som er mellomlagret i små mengder på anlegget
er tenkt knust og brukt for å utvide toppdekket på utfyllingen.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at også inert avfall er avfall, og at virksomheten plikter å
bringe avfallet til lovlig mottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte etter
tillatelse fra forurensingsmyndighetene (se forurensingsloven § 32).
Oppknust inert avfall kan være egnet til bruk i overdekking av nedlagt deponi. Det forutsetter
imidlertid at bruken er i tråd med avslutningsplanen for deponiet. Overdekkingsmasser til
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deponi skal veies inn, og deponieier plikter å rapportere inn slike masser årlig til
forurensingsmyndighetene. Fylkesmannen ber Bjertnæs Renovasjon AS om å sjekke med
kommunen som deponieier om dagens praksis er god nok.
Dersom omfanget av mottak og mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall er såpass stort,
må virksomheten søke Fylkesmannen om tillatelse til håndtering av slikt avfall hvis
virksomheten skal fortsette på samme nivå som i dag.

Oppfølging etter inspeksjonen
Bjertnæs Renovasjon AS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne
rapporten. Vi ber om at dere innen 29. juni 2012 sender oss en skriftlig plan for hvordan
avvikene vil bli rettet. Planen skal angi tidspunkt for når avvikene skal være ferdig rettet.
Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til postmottak@fmbu.no. Eventuelt kan
dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007
Drammen.

Gebyr for inspeksjonen
Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med
tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av
inspeksjonene. Bjertnæs Renovasjon AS er plassert i risikoklasse 4. Dette innebærer at
virksomheten skal betale 4500 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften
§ 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere
Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no,
jamfør offentleglova.
Kopi av den endelige rapporten sendes til:
Modum kommune

Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
forskrifter
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Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter
(internkontrollforskriften)
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse, miljø og sikkerhet
Tillatelse etter forurensningsloven til omlasting, sortering og mellomlaring av avfall for
Bjertnæs Renovasjon datert 26. mai 2008

Informasjon til virksomheten
Regelverk som kan være nyttig:










Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av
betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften)

Brosjyrer/faktaark utdelt:



HMS-etatenes brosjyre ”Kontroll med risiko gir gevinst”
Faktaark om byggavfall

