Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen
Vår dato: 22.10.2013
Arkiv nr: 2013/3590
Saksbehandler: Anne-Lene Lundsett,
fmteall@fylkesmannen.no/ 35586213

Norsk Gjenvinning
Pb. 294
3791 Kragerø

Kontrollrapport
Kontroll ved Norsk Gjenvinning AS avd. Nilsbukjerr
Dato for kontrollen: 16.09.2013
Rapportnummer: 2013.042.I.FMTE
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/3590
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Ole Jan Aatangen

Fra Fylkesmannen:
Anne-Lene Lundsett
Guri Ravn

Resultater fra kontrollen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Norsk
Gjenvinning avd. Nilsbukjerr under kontrollen 16.09.2013
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 3 anmerkninger under kontrollen.
 Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall
Vi ber Norsk Gjenvinning AS avd. Nilsbukjerr om en skriftlig bekreftelse innen 20.01.2014 på
at avviket er rettet. Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet på side 2.

22.10.2013
Dato

Ingvar Oland
Underdirektør i miljøvernavdelingen

Anne-Lene Lundsett
Overingeniør

Bakgrunnen for kontrollen:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 937270062

Eies av (org.nr):

Besøksadresse: Krokenveien 227, 3766 Sannidal

Telefon: 09700

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Norsk Gjenvinning AS, Nilsbukjerr avfallsanlegg

Anleggsnr: 0815.0033.05

Kommune: Kragerø

Anleggsaktivitet: Sorteringsanlegg for

Fylke: Telemark

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert: 13.01.12

Saksnr: 2013/3590

avfall. Mottak og mellomlagring av farlig avfall

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
Utslippskontroll
Avviksbehandling
Risikovurdering
Oppfølging av tidligere kontroll

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Norsk
Gjenvinning avd. Nilsbukjerr om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 20.01.2014 på at
avviket er rettet.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 20.01.2014 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at
avviket Norsk Gjenvinning avd. Nilsbukjerr er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf.
forurensningsloven § 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avviket er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 10 000,-. Kommentarer til varselet kan
sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse (tidligere kalt kontrollklasse) 3. Dette
innebærer at virksomheten skal betale kr. 11 700,- i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet (tidligere Klima- og
forurensningsdirektoratet).

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse
lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og
som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6,
11-7 bokstav e)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse.
(Avfallsforskriften § 11-6)
c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5)
d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er
mangelfull.
(Avfallsforskriften § 11-13)
e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med
andre typer farlig avfall eller ordinært avfall.
(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)
f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.
(Avfallsforskriften § 11-5)
g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall.
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e)
h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt.
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e.)
Kommentarer:
g) Virksomheten journalfører ikke farlig avfall som kommer inn på anlegget. Det
blir bare registrert når det sendes ut av anlegget via kopi av deklarasjonsskjema.
Virksomheten har ingen oversikt over hvor mye farlig avfall de har på lager.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6,
11-7 bokstav e)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e)
c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget.
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e)
d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e)
e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje.
(Avfallsforskriften § 11-5)
f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på
lagerplass for farlig avfall.
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e)
h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e)
Kommentarer:

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å
håndtere farlig avfall.
Avvik fra:
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Avfallsforskriften kapittel. 11
Avfallsforskriften kapittel. 13
Forurensningsloven § 7
Internkontrollforskriften § 5
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse.
(forurensingsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
b) Virksomheten eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring
(Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
c) Virksomheten behandler farlig avfall i form av uten å ha tillatelse til dette.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
d) Virksomheten kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av en viss mengde farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)
Kommentarer:

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.
Avvik fra
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Forurensningsloven § 7
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller grunn.
(Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)
b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient.
(Forurensningsloven § 7)
c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over
oljeutskiller.
(Forurensningsloven § 7 første ledd)
d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen.
(Tillatelses vilkår)

Kommentarer:

Avvik 5: 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.
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 rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten
ved feildeklarering (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:

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:
 Virksomheten tar ikke imot avfall fra mindre næringskunder, disse henvises til Norsk
Gjenvinning Industri i Pasadalen. Noe mindre mengder farlig avfall fra næringsvirksomhet blir
ikke deklarert på næringskunder, men på kommunen.
 Virksomheten har tre forskjellige rutiner for mottakskontroll, en overordnet for Norsk
Gjenvinning og to som gjelder spesielt i Kragerø. De som gjaldt for Kragerø var ikke helt
dekkende og oppdatert.
 Det var noe mangler ved deklarasjonsskjemaene, bl.a. ble farlig avfall deklarert på Norsk
Gjenvinning og ikke på kommunen. Det var også noe mangler på EAL-koder og
avfallsnummer.

Andre forhold /kommentarer:


Det ble observert manglende merking av beholder for brannslukkingsapparater.

Dokumentunderlag:





Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 11
Virksomhetens rutiner og annen dokumentasjon framlagt på kontrollen.
Virksomhetens tillatelse datert 13.01.12

