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Kontrollnummer: 2017.092.I.FMOA
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Bjørn Prytz
Andre deltagere fra virksomheten:
Jan Wells Bjørheim

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Kjersti Aastorp Hirth
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:
Guro Holte

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Follo Truckutleie Regnbuen den 23.august 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding
om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1 fordi virksomheten stamper/knuser
klorparafinholdige vinduer som er brudd på tillatelsen (og er å betrakte som
behandling av farlig avfall). Denne aktiviteten er ulovlig og må opphøre så raskt
som mulig.
Fylkesmannen varsler stans i mottak av vindusruter med miljøgifter dersom vi
ikke mottar skriftlig redegjørelse innen 11. september 2017 som dokumenterer
at dette avviket er rettet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus

Avvik:
 Follo Truckutleie AS har feil håndtering av klorparafinholdige vinduer utfra
tillatelsen
 Follo Truckutleie AS mangler måleprogram
 Follo Truckutleie AS har mangelfull håndtering av farlig avfall fra oljeutskillere

Anmerkninger:
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
Kjersti Aastorp Hirth
dato

kontrollør

Jens Hertzberg

fagsjef
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:
 Ski kommune
 Miljødirektoratet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: FOLLO TRUCKUTLEIE AS
Organisasjonsnr.: 971856904

Eies av: 923667377

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Kontrollert enhet
Navn:

Follo Truckutleie Regnbuen - Mottak av Farlig avfall

Kommune: Ski

Anleggsnr.: 0213.0039.04
Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring
Tillatelse gitt: 30.06.2017

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann



Farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir 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 tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Follo Truckutleie Regnbuen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten.
Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Follo
Truckutleie Regnbuen må følge Fylkesmannens tillatelse, og knusing av
klorparafinholdige vinduer må opphøre så raskt som mulig. Fylkesmannen
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varsler stans i mottak av vindusruter med miljøgifter dersom vi ikke mottar
skriftlig redegjørelse innen 11. september 2017 som dokumenterer at dette
avviket er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Pålegg om opplysninger
Follo Truckutleie Regnbuen må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende
opplysninger (jf. forurensningsloven § 49):




Dokumentasjon på riktig håndtering av klorparafinholdige vinduer. Frist
11.september 2017.
Måleprogram for utslipp til vann. Frist 30.oktober 2017
Sammenstilling av resultater for utslippsmålinger fra oljeutskillere utført i 2015 og
2016. Frist 30.oktober 2017.

Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har
plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten
(jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Varsel om tvangsmulkt for pålegg om opplysninger for
avvik 1
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf.
forurensningsloven § 73) dersom de pålagte opplysninger ikke er mottatt innen
11.september 2017. For å unngå dette ber vi om at fristen overholdes.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes
til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

6. Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret
skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i
henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil
en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 14 600,- i gebyr for
inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller §
39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16.
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen to uker
etter at dette brevet er mottatt.
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7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

8. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Follo Truckutleie AS har feil håndtering av klorparafinholdige vinduer utfra
tillatelsen
Avvik fra:
 Tillatelse etter forurensningsloven for Follo Truckutleie AS til drift av
gjenvinningsanlegg, Regnbuen industriområde – Ski kommune, punkt 4.3.1
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-16
Kommentarer:
Follo Truckutleie AS har fått ny endret tillatelse datert 30.juni 2017. Gjeldene tillatelse
har særskilte krav for farlig avfall når det gjelder håndtering og lagring, og vindusruter
som inneholder miljøgifter skal stables og håndteres slik at de holdes hele.
Fylkesmannen har vært kjent med at Follo Truckutleie AS har knust vindusruter i tett
konteiner før videre eksport til Sverige og påpekte dette under revisjon av virksomheten
i 2014. Virksomheten kunne ikke legge frem noe skriftlig dokumentasjon på at de hadde
tillatelse til dette. Vi opplyste virksomheten om at de må søke Miljødirektoratet om
tillatelse dersom de vil knuse ruter med miljøgifter.
Tilsynet viste at Follo Truckutleie AS har mottakskontroll for vinduer og tar kun imot
vindusruter fra firmaer. PCB-holdige isolerglassruter stables i egen konteiner, mens
klorparafinholdige isolerglassruter legges fortsatt i egen tett konteiner og stampes slik at
de knuses. Follo Truckutleie AS kunne ikke fremvise noen tillatelse fra Miljødirektoratet
om lov til å behandle farlig avfall, kun notifikasjoner for eksport av farlig avfall til
Sverige.

Avvik 2
Follo Truckutleie AS mangler måleprogram
Avvik fra:
 Tillatelse etter forurensningsloven for Follo Truckutleie AS til drift av
gjenvinningsanlegg, Regnbuen industriområde – Ski kommune, punkt 6
Kommentarer:
Gjeldene tillatelse har krav til utslippskontroll og overvåking når det gjelder utslipp til
vann og luft. Et måleprogram skal utarbeides av kvalifisert uavhengig konsulent eller av
personell med dokumentert kompetanse.
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Et måleprogram må inneholde:
 fastlegging av målemetode
 prøvetakingssted og prøvetakingsmetode
 representative prøveperioder
 vurdering av måleusikkerhet
 hvordan målingene er kvalitetssikret
 hvordan resultatene skal sammenstilles og vurderes
Målingene skal være representative for normal drift og vise bedriftens faktiske utslipp.
Målinger må gjøres hyppig den første tiden, for å se på eventuelle variasjoner i utslippet
og behovet for å endre prøvetakingsfrekvens.
Follo Truckutleie AS har ikke tillatelse til å slippe ut forurensninger til jord, luft, vann eller
avløpsnett. Det betyr at utslippene av miljøgifter kun er tillatt hvis utslippene er så små
at de må anses å være uten miljømessig betydning. Det vises til oversendelsesbrev av
30.6.2017 ved ny tillatelse der virksomheten skal foreta en vurdering av om det er
utslipp av miljøgifter som har betydning for miljøet. Denne utredningen skal sendes
Fylkesmannen innen 30.juni 2018.
Som en del av måleprogrammet skal det også foreligge rutiner for kalibrering,
vedlikehold og renhold av utslippsrelatert utstyr.
Vi henviser til faktaark fra Miljødirektoratet M 21-2013 «forventninger til industriens
utslippskontroll».
Oljeutskillere og utslipp til vann
Follo Truckutleie AS har gjort årlige målinger siden 2014 på utslipp fra oljeutskillere, og
resultatet for siste analyse når det gjaldt oljeinnhold ble fremvist under tilsynet. Det ble
oppgitt at det også har vært gjort utslippsmålinger på tungmetaller, men disse
resultatene ble ikke fremvist under tilsynet.

Avvik 3
Follo Truckutleie AS har mangelfull håndtering av farlig avfall fra oljeutskillere
Avvik fra:
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12
Kommentarer:
Follo Truckutleie AS har tømme- og serviceavtale med Sandnes Transport for
oljeutskillere og sandfang. Dokumentasjon kunne fremvises på tømming og analyse på
oljeinnholdet, men ingen deklarasjon for avfallet. Deklarasjonsnummer som var notert i
rapporten fra Sandnes Transport finnes ikke i avfallsdeklarering.no, og ingen andre
deklarasjoner i avfallsdeklarering.no som viser at avfall fra oljeutskillere og sandfang er
deklarert på Follo Truckutleie AS som produsent.
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9. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:




Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

11. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (M297)
 Forventninger til industriens utslippskontroll (M21)
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