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Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS – Lersbrygga
gjenvinningsstasjon i Sande kommune
Resultater
Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Norsk Gjenvinning AS –
Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune den 1.10.2013, men gir ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker
etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik under tilsynet:
 Avvik 1 Virksomhetens internkontroll har mangler
Avviket er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at
avvikene er rettet opp, og dokumentere de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig
tilbakemelding er 1.1.2014.
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Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen
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1.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet):
937 270 062
Besøksadresse:
Lersbrygga, Sande kommune
Kommune/kommunenr.:
Sande kommune/0713
Anleggsaktivitet:
Mottak og mellomlagring av farlig avfall

2.

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten:
Bjørn Gulbrandsen, operatør
Ann Terese Kristoffersen, arbeidsleder (via telefon)

3.

Eies av:
Norsk Gjenvinning AS
Telefon:
900 74 949
Bransjenr. (NACE-kode):
38.110 Innsamling av ikke-farlig
avfall
Anleggsnummer:
0713.0027.01

Fra Fylkesmannen:
Kristina Mørk Jacobsen

Bakgrunn for inspeksjonen

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og
2010.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Mottakskontroll avfall
 Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
 Viderelevering av farlig avfall
 Avviksbehandling
 Risikovurdering
Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

4.

Definisjoner

Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

5.





Dokumentunderlag
Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
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virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse av 11.7.2011 gitt Wilhelmsen & Sønner AS i medhold av forurensningsloven §
11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.

6.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet
innen 1.1.2014, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt. Hjemmel for vedtaket er
forurensningsloven § 73. Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være på kr.
10 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til
Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

7.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.
Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på
virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 11.7.2011. Dette
innebærer at virksomheten skal betale kr. 11 700,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden
gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.
Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven. Kopi av endelig
rapport sendes også til kommunen og Renovasjonsselskapet i Drammensregionen (RfD).

9.

Om virksomheten

Norsk Gjenvinning AS (NG) driver Lersbrygga gjenvinningsstasjon på vegne av RfD. NG driver
gjenvinningsstasjonen med tillatelse etter forurensningsloven. Gjenvinningsstasjonen er åpen 3
dager i uken og mottar avfall fra husholdninger, inkludert farlig avfall.
Lersbrygga gjenvinningsstasjon har en høy sorteringsandel fordi kunder blir bedt om å sprette
lukkede søppelsekker før levering. De ulike fraksjonene sorteres og videresendes slik: Farlig avfall
sendes til NG Industri AS; jord, sand og stein sendes til NG; plastavfall, keramikk og porselen,
metall sendes til Ragn Sells AS; restavfall sendes til Avfallshåndtering Norge AS; forurenset
betong m. m. sendes til Lindum AS Drammen; Impregnert trevirke, gips, PCB-vinduer og
gulvbelegg sendes til NG i Larvik, Klorparafin-vinduer sendes til PCB-sanering AS og EE-avfall
sendes til Stena recycling AS.
Avrenning av sigevann og overflatevann går til sluk og derfra til Sande kommunes renseanlegg
som er nabo til gjenvinningsstasjonen.
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10.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.
Vilkår i tillatelsen
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle
(nr. 7)
d) Virksomheten ikke har gode nok rutiner for avviksbehandling (nr. 7)
e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle
handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
h) Annet /utdyping

Kommentarer:
Oppdatert miljørisikoanalyse med eventuelle handlingsplaner kunne ikke vises ved tilsyn, men skulle
ettersendes. Fylkesmannen har ikke mottatt denne.

11.

Informasjon til virksomheten

Bygg- og rivningsavfall
Avfallsselskapet har innarbeidet relativt gode rutiner for mottak og utsortering av farlig avfall.
Mange typer bygg- og rivningsavfall som kan inneholde farlig stoffer, blir utsortert som egne
fraksjoner:
 Isolerglassruter blir utsortert og håndtert på forsvarlig måte. Det gjelder både ruter som kan
inneholde PCB og klorparafiner (produsert 1975-90).
 Impregnert trevirke blir utsortert i egen container.
 Gulvbelegg blir utsortert i egen container.
 Gips blir utskilt som egen fraksjon. Gips er ikke farlig avfall, men det er riktig å utsortere
dette som egen fraksjon, og ikke deponere sammen med annet avfall i ordinært deponi.
 Isolasjonsplater og polyuretanskum blir sortert ut som egne fraksjoner.
Vedlagt ligger et faktaark som viser flere typer rivningsavfall som må håndteres som farlig avfall
(«Farlig avfall fra bygg og anlegg, TA-2840/2011»). Ved rivning av bygg større enn 300 m2 BRA
skal det foreligge avfallsplan. Byggherre er ansvarlig for å foreta nødvendige analyser av

5

rivningsmaterialene, for å avklare om disse er farlig avfall. Dersom gjenvinningsstasjonene mottar
avfallsfraksjoner som kan være farlig avfall, men som ikke er deklarert eller analysert, skal
avfallet håndteres og leveres som farlig avfall ut fra «føre-var-prinsippet». Avfall hvor det kan
være behov for slike analyser og dokumentasjon, er materialer hvor det har blitt brukt farlige
stoffer (f.eks. PCB eller bromerte flammehemmere (BFH)) innenfor visse produksjonsperioder.
Betongavfall med rester av murpuss, fugemasse eller maling kan inneholde PCB. PCB ble brukt i
murpuss og maling i perioden 1940-75, og i fugemasse mellom 1960-78. Det bør tilrettelegges
god mottakskontroll av betongavfall. Avfallet disponeres på ulike måter ut fra kvalitet og hvorvidt
denne er dokumentert med analyser:
 Betong som inneholder mindre enn 0,01 mg/kg PCB kan anses som ren betong, forutsatt at
grenseverdier for andre forurensninger også overholdes. Gjenbruk av betong forutsetter
god kvalitetsdokumentasjon.
 Betong som inneholder mindre enn 1 mg/kg PCB kan leveres til deponi for inert avfall,
med mindre den er forurenset av andre stoffer.
 Betong som inneholder lavere konsentrasjoner av PCB en 50 mg/kg (ppm) kan leveres til
ordinært deponi. Dette gjelder også mindre mengder betong fra husholdninger der avfallet
inneholder murpuss, fugemasse eller maling, og der avfallet ikke er analysert. Betong som
inneholder høyere konsentrasjoner av PCB enn 50 mg/kg (ppm), skal deklareres og leveres
til deponi for farlig avfall.
 Ved levering til deponi skal avfallet være basis-karakterisert iht. deponiregelverket. Det er
avfallsselskapets/avfallsprodusentens ansvar å framskaffe denne dokumentasjonen.
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