Fylkesmannen i Rogaland

ASCO NORGE AS AVD TANANGER
Risavika Havnering 235
4056 Tananger

Stavanger, 31. august 2017

Deres ref.:
Rune Julfelt

Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2017/9410
Saksbehandler:
Margareta Skog

Rapport: Uvarslet inspeksjon ved Asco Norge avd. Tananger
Kontrollnummer: 2017.022.I.FMRO
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Rune Julfelt

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Margareta Skog

Andre deltagere fra virksomheten:
Helge Thorsen
Kenneth Mikalsen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Rogaland:
Mariann Størksen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Asco Norge AS avd. Tananger den
24.08.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:


Bedriften mangler rutiner for å oppdatere status for deklarasjon i
Avfallsdeklarering.no

Anmerkninger:


Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: ASCO NORGE AS AVD TANANGER
Organisasjonsnr.: 874001392

Eies av: 971154667

Bransjenr. (NACE-kode): 52.223 - Forsyningsbaser
Kontrollert enhet
Navn:
Asco Norge, avd. Tananger

Anleggsnr.: 1124.0064.01

Kommune: Sola

Fylke: Rogaland

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring
Tillatelse gitt: 23.08.2010

Sist endret: 05.01.2017

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



Krav i tillatelsen
Avfallshåndtering



Internkontroll

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
Fylkesmannen har etter kontrollen verifisert at ASCO Norge AS avd. Tananger har rettet opp i
rutinene slik at status for deklarasjonene i Avfallsdeklaring.no heretter holdes oppdatert. Vi
anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. 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
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forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet.
Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 3 700,- i gebyr for inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 398. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle
kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er
mottatt.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Bedriften mangler rutiner for å oppdatere status for deklarasjoner i Avfallsdeklarering.no
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-13, 2. ledd
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 og 7
Kommentarer:
Oppslag i Avfallsdeklarering.no rett før vår uvarslede kontroll på anlegget viste at ingen
deklarasjoner for farlig avfall mottatt i 2017 var ferdigstilt, dvs. hadde status «Ferdig».
Bedriften hadde imidlertid en innholdsrik/oppdatert journal som viste når avfallet var mottatt
og sendt videre, osv. Etter kontrollen har bedriften sporet bakgrunnen for manglende
oppdatering av Avfallsdeklarering.no, og iverksatt solide tiltak som skal sikre at status for den
enkelte deklarasjon heretter holdes oppdatert.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:



Journal og farlig avfall
Skriftlige rutiner, deriblant avvikshåndtering

9. Andre forhold
Asco Base opplyste på forespørsel fra Fylkesmannen at de har påtatt seg ansvar som
hovedbedrift i Risavika sør for samordna beredskap. Fylkesmannen vil gi annerkjennelse for
at Asco Base har påtatt seg denne rollen.
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