Fylkesmannen i Oslo og Akershus

RAGN SELLS AS AVD SKÅRER
Solheimveien 101
1473 Lørenskog

Oslo, 4. april 2018

Deres ref.:
Tom Harald Rudberg

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/6504
Saksbehandler:
Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ragn Sells AS
sorteringsanlegg Solheimveien
Kontrollnummer: 2018.049.I.FMOA
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Tom Harald Rudberg
Andre deltagere fra virksomheten:
Thorbjørn Jansrud
Martin Hansen
Thomas Holmsen
Andre B.Vallner
Mona Hansen
Tommy Kristiansen (ROAF)

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Kjersti Aastorp Hirth
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:
Anette Strømme

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ragn Sells AS sorteringsanlegg
Solheimveien den 16. mars 2018. 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 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:


Ragn Sells AS avd Skårer har mangelfulle skriftlige rutiner for farlig avfall

Anmerkninger:

Ragn Sells AS avd Skårer sin miljørisikovurdering kan forbedres
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



Ragn Sells AS avd Skårer sin beredskapsplan kan forbedres

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
4. april 2018

Kjersti Aastorp Hirth

dato

kontrollør

Jens Hertzberg

fagsjef
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:
 Lørenskog kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: RAGN SELLS AS AVD SKÅRER
Organisasjonsnr.: 971867965

Eies av: 952187627

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn:

Ragn Sells AS sorteringsanlegg Solheimveien

Anleggsnr.: 0230.0083.01

Kommune: Lørenskog

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 15.08.2012

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon
for mottak og mellomlagring av farlig avfall.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Mottakskontroll av farlig avfall
 Mellomlagring og viderelevering
av farlig avfall





Utslippskontroll
Kompetanse
Finansiell sikkerhet

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
Ragn Sells AS sorteringsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ragn Sells AS
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sorteringsanlegg innen 1. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avvik 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
Ragn Sells AS sorteringsanlegg Solheimveien må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus
følgende opplysninger innen 1. juni 2018 (jf. forurensningsloven § 49):


Skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall som inkluderer mottakskontroll,
deklarering (både som aktør og produsent) og oppfølging av kunder

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. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16.
mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ragn Sells AS sorteringsanlegg
Solheimveien bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags
varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til
statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere
informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn.
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

Inspeksjonsrapport 2018.049.I.FMOA
Versjon 2018.01.09

Side 4 av 6

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Ragn Sells AS avd Skårer har mangelfulle skriftlige rutiner for farlig avfall
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) §5 2.ledd punkt 7
Kommentarer:
Ragn Sells AS avd Skårer kunne fremvise skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall
ved tilsynet. Rutinene var derimot mangelfulle når det gjaldt mottakskontrollen og varer
som ikke skal mottas, varer som avvises, deklarasjoner som avvises og om virksomheten
opptrer som aktør eller produsent (farlig avfall som oppstår på anlegget) av farlig avfall.
De skriftlige rutinene hadde ikke vært oppdatert etter at elektronisk deklarerering trådte
i kraft med avfallsdeklarering.no.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Ragn Sells AS avd Skårer sin miljørisikovurdering kan forbedres
Kommentarer:
Virksomheten har en miljørisikovurdering som også inkluderer lagring av farlig avfall, og
risikoanalysen gjennomgås årlig eller ved endringer. Ved neste gjennomgang bør
virksomheten spesifisere bedre mellomlagringen av de ulike typer farlige
avfallsfraksjoner, og vurdere konsekvensen av utslippet til resipient og sårbarheten av
ytre miljø rundt anlegget. Brann og effekten av slokkevann bør også synliggjøres i
miljørisikovurderingen.

Anmerkning 2
Ragn Sells AS avd Skårer sin beredskapsplan kan forbedres
Kommentarer:
Ragns Sells AS bør inkludere i sin beredskapsplan telefonnummer til Kystverket, og epostadressen til Fylkesmannen ved akuttutslipp fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no.
Utfra utslippstillatelsen skal virksomheten etablere og vedlikeholde en beredskap mot
akutt forurensning på bakgrunn av miljørisikovurderingen. Beredskapen skal være
tilpasset den miljørisiko som virksomheten til enhver tid representerer.
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9. Andre forhold
Ved dette tilsynet var håndtering av farlig avfall tema, og kontrollen fra 2015 er ikke blitt
fulgt opp i dette tilsynet.

10. 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

11. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (M297)
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