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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Organisk Materialretur AS
(OMR) på Storøy den 19.10.2017. 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 2 alvorlige avvik under inspeksjonen. Vi velger å ikke
gi flere avvik enn dette i denne omgang. Vi gir ingen anmerkninger etter denne inspeksjonen.
Fylkesmannen ser alvorlig på avvikene fordi bedriften – helt i strid med de opplysninger
vi fikk før oppstart av anlegget - lagrer store mengder avfall ustrukturert utendørs slik at
avfallet virker forsøplende og det er fare for forurensning. Her finner vi også farlig avfall,
EE-avfall, stinkende organisk avfall, osv. Innendørs er det store mengder avfall som
åpenbart skal pakkes. Lagerhallen for ferdigvare er stor, men under rask oppfylling. Før
oppstart av anlegget fikk vi opplyst at det ikke skal være noen utslipp til vann, men i
produksjonshallen er sandfang åpnet. Inne på anlegget ligger etterlatenskaper etter
forrige utleier som gikk konkurs. OMR har visstnok overtatt ansvaret for dette, men
fraskriver seg ansvaret ved direkte spørsmål om avfallet.
Fylkesmannen i Rogaland Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger Telefon: 51 56 87 00 Org. nr.: 974 763 230
E-post: fmropost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Rogaland

Avvik:



Bedriften lagrer store mengder avfall utendørs og innendørs slik at det er
fare for forurensning
Bedriften mottar og håndterer farlig avfall uten tillatelse

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
24.10.2017

Margareta Skog

Marit Sundsvik Bendixen

dato

kontrollør

ass. fylkesmiljøvernsjef
Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:
 Karmøy kommune
 Miljødirektoratet
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 Arbeidstilsynet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: ORGANISK MATERIELRETUR AS
Organisasjonsnr.: 914421586

Eies av: 814392562

Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn:

Organisk materialretur - plastgjenvinning

Anleggsnr.: 1149.0243.01

Kommune: Karmøy

Fylke: Rogaland

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: -

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
 Behov for tillatelse
 Internkontroll




Avfall
Utslipp til vann

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
OMR plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må OMR innen 6.11.2017 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.
Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen.
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Det er ulovlig å motta og mellomlagre avfall hvor det er fare for forurensing, uten at det
er gitt egen tillatelse til dette. Mottak av avfall må derfor stanse til avvikene er rettet.
Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny uvarslet kontroll.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Rogaland v/Marit Sundsvik Bendixen.

4. Pålegg om opplysninger
OMR må sende Fylkesmannen i Rogaland følgende opplysninger innen 6.11.2017 (jf.
forurensningsloven § 49):
 Bilder som viser at utearealene er ryddet for alt av avfall. Dette gjelder også
avfall som på inspeksjonstidspunktet lå mellomlagret i sjøen. Lukkede containere
med avfall kan likevel stå lagret utendørs.
 Dokumentasjon på at alt av farlig avfall på anlegget er deklarert og videresendt til
lovlig mottak.
 Dokumentasjon på at alt EE-avfall er videresendt til lovlig mottak.
 Skriftlig tilbakemelding om hvordan produktene og avfallet tidligere eier/leietaker
etterlot seg skal håndteres, dvs. hvem som er ansvarlig og hvordan skal
produktene og avfallet disponeres.
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 Rogaland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf.
forvaltningsloven § 14).

5. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet
innen 6.11.2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på
at avvikene er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt er fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes
til Fylkesmannen i Rogaland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

6. Varsel om tvangsmulkt for pålegg om opplysninger
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73) dersom de pålagte opplysninger ikke er mottatt innen 6.11.2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt de pålagte opplysninger innen 2 uker etter
at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 30 000,-.
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Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes
til Fylkesmannen i Rogaland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

7. 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 1 for tilsyn av inntil
en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 25 000,- i gebyr for
inspeksjonen. Vi gjør oppmerksom på at gebyret skal dekke ressursene vi bruker på
gjennomføringen av kontrollen, som inkluderer forberedelser, gjennomføring, rapportskriving og oppfølging av avvikene til de kan lukkes. I dette tilfellet er det særlig
oppfølgingen av tilsynet som vi antar vil bli mer ressurskrevende enn normalt.
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 Rogaland innen to uker etter at
dette brevet er mottatt.

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

9. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Bedriften lagrer store mengder avfall utendørs og innendørs slik at det er fare for
forurensning
Avvik fra:
Forurensningsloven §§ 7, 29, 16 og 11
Internkontrollforskriften §4 og § 5, 2. ledd punkt 1, 6 og 7
Kommentarer:
Ifølge utkastet til søknad om tillatelse til oss, datert 19.10.2016 skulle OMR motta Plast
(big bags, landbruksplast,pp) i tillegg til Tauverk og not (ikke impregnert) og Isopor. Alt
skulle foregå innendørs, inkl. mottaket av avfallet – og det skulle ikke være noe utslipp
til vann eller grunn. Dette var bakgrunnen for at vi for et år siden vurderte det dithen at
bedriften ikke trengte egen tillatelse etter forurensningsloven til virksomheten sin.
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Bilde 1: Dette er eksempel på ymse typer avfall som lagres på kaiområdet. Det meste av avfall som ligger
lagret i dette området er likevel fiskegarn, tau og nøter. Oppdrettsmerden i sjøen er mottatt for å bli
opphogget hos OMR.

Bilde 2: Lagringen av plastrør av ymse slag, iblandet tauverk og «smadrede» søppeldunken ved oppkjørselen
til anlegget virker forsøplende. Bilde 3: Disse IBC-containerne inneholdt et eller annet organisk materiale.
Stanken minte oss om den en finner i avløpsrenseanlegg.

Bilde 4: På utsiden av produksjonshallen (i andre enden i forhold til der Bilde 1 er tatt) er dette bildet tatt. I
den gule dunken lå den blant annet en gammel sprayboks, oppå noe stinkende slamlignende avfall. På toppen
registrerte vi minst 2 store døde rotter. Bilde 5: Det var en god del vann på gulvet i produksjonshallen. Vannet
var åpenbart forurenset. Midt i bildet er det forholdsvis stort hull i gulvet. Det er visstnok et (sitat) åpnet
sandfang. Hvor vannet renner er ukjent. Bedriften opplyste før oppstart av virksomheten at det ikke var noen
utslipp til vann fra virksomheten.
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Avvik 2
Bedriften mottar og håndterer farlig avfall uten tillatelse
Avvik fra:
Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-6
Kommentarer:
For å kunne motta og mellomlagre farlig avfall må bedriften ha en tillatelse fra oss (eller
Miljødirektoratet) til dette. Bedriften hadde i forkant av at virksomheten skulle starte
uttrykkelig sagt at de ikke skulle motta, mv noe farlig avfall. Bedriften ga under
kontrollen uttrykk for at de var avhengig av å «hanke inn» nye kunder og derfor så seg
nødt til å motta også annet avfall enn det de i utgangspunktet ønsket å motta.

Bilde 6: Bedriften mottar mye fat som inneholder litt rester av farlig avfall. Vi fikk opplyst at fatene tømmes for
slike rester før fatene hakkes opp. Hvor på anlegget dette foregår helt konkret fikk vi ikke klarhet i, men det ble
i hvertfall fortalt at slikt avfall var levert til lovlig mottak. Ifølge Avfallsdeklarering.no har OMR aldri levert noe
farlig avfall til lovlig neste ledd. Bilde 7: Bedriften mottar åpenbart også nøter som har den karakteristiske røde
fargen som i praksis er ensbetydende med at avfallet er å definere som farlig avfall. Bedriften har uansett ingen
mottakskontroll som sikrer at også farlig avfall mottas på anlegget.

Bilde 8: Dette bildet er tatt i et verksted/lagerrom. Her var det mange dunker som sannsynligvis er mottatt
sammen med annet avfall. Det er delvis uklart hva som var oppi kannene og dunkene. Merkingen var generelt
dårlig og delvis fraværende. Sikkerhets-datablad på det som er oppi emballasjen finnes nok ikke, ref. bedriften.

10. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
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11. Andre forhold
OMR er tilknyttet «Grønn punkt» og ønsker å motta avfall gratis fra kundene sine. Finner
OMR ikke egnede nedstrøms-løsninger må de i praksis levere avfallet som restavfall, dvs.
betale for å bli kvitt det.
Det er 2 heltidsansatte på anlegget, i tillegg til daglig leder.
Under kontrollen registrerte vi at OMR hadde store mengder trepaller lagret både ute og
inne på anlegget. Vi forsto OMR dithen at trepallene ikke var levert til nabobedriften
Geminor fordi OMR vil selge pallene i stedet for å betale for å bli kvitt dem. Det er
åpenbart nok paller på anlegget til at vogntog kan fylles opp. I tillegg registrerte vi at
bedriften mottok og ballet sammen betydelige mengder papir/papp.
Bedriften har gratis mottatt store mengder plastspon (fra dreing, fresing, o.lign) fra sine
kunder. Fordi sponen inneholder kjølevæske har OMR ikke klart å finne noen nedstrømsløsning for avfallet. Bedriften står nå i fare for å måtte levere dette som restavfall til
forbrenning.

12. 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)

13. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3
og 3a)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
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