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2013/775
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Vår dato:
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Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den 02.10.2012 ved Norsk Gjenvinning AS’
sorteringsanlegg for avfall, Rygg, Tønsberg
Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Norsk Gjenvinning AS’
sorteringsanlegg på Rygg, Tønsberg, 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 tre avvik under tilsynet:
 Avvik 1
Mottakskontrollen for farlig avfall er mangelfull.
 Avvik 2
Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
 Avvik 3
Virksomhetens internkontroll har mangler.
I tillegg ble det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkning 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 15.01.2014.
Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagkoordinator
Kopi til:
Norsk Gjenvinning AS
Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Berit Løkken
senioringeniør
Postboks 567 Skøyen
Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

0214

OSLO

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr. (underenhet):
988550671
Besøksadresse: Taranrødveien 85, 3170 Sem
Rygg, Tønsberg
Kommune/kommunenr.:
Tønsberg
Anleggsaktivitet: Sorteringsanlegg for avfall fra
næringsvirksomheter

Eies av:
937270062
Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsnummer:
0704.0001.28

Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten: Kim Edvardsen (formann), Aksel
Bekkeli (hovedansvarlig farlig avfall)

Fra Fylkesmannen:
Kristina Mørk Jacobsen, Berit
Løkken

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
2. 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.
3. 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
virksomheter (internkontrollforskriften)
 Tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Rygg næringsområde for Veolia Miljø
Gjenvinning AS, Tønsberg kommune av 1.10.2010.
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Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.
4. Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet
innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være 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.
5. 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 1.10.2010. 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.
6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.
7. Om virksomheten
Norsk Gjenvinning AS’ (NG) anlegg på Rygg tar imot og sorterer avfall fra næringsvirksomheter.
Det meste av avfallet leveres videre til NGs egne virksomheter. Farlig avfall leveres videre til NG
Industri i Porsgrunn, ca. en gang i uken. Bygningsavfall, herunder også impregnert trevirke leveres
til NG i Larvik. Restavfall eksporteres i dag via NG Downstream til Odense, Danmark. Hvor
restavfall leveres, kan skifte raskt.
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8.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 117 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt 02.10.2010 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 sammenholdt med tillatelsen)
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 3.6 jf.
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
Kommentarer:

g) Virksomheten journalfører ikke mengder av mottatt farlig avfall utover de registreringer som
gjøres ved vekta ved innlevering. Virksomheten opplyser at dette har vært gjort tidligere.

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, jf. vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
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a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår
eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
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, jf. Vedlegg 2
punkt 6.2)
e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
f) Norsk Gjenvinning AS har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på
lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår 3.6 jf. 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, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§
11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)
Kommentarer:

f) Det leveres store andeler av blandet avfall fra næringsvirksomhetene, slik at ansatte ved NG må
sortere dette ut. Man passer på at det alltid er en person tilstede ved sorteringsanlegget som har
kunnskap om farlig avfall. Mottatt farlig avfall fra næringsvirksomheter lagres i egen låsbar
container på området, samt at enkelte fraksjoner som bl.a. isopor lagres i egen åpen container. Det
er imidlertid liten grad av merking av det farlige avfallet i den låsbare containeren eller faste
plasser for de enkelte fraksjonene. Dette gjelder også den åpne containeren med isopor. Ansatte
opplyser at man har oversikt over de ulike fraksjonene i containeren. Siden farlig avfall avhentes
ca. en gang i uken, vil det heller ikke være store lagre av dette avfallet.

Avvik 3: 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)
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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:
b) De ansatte kjente ikke til gjeldende tillatelse for virksomheten. Det var heller ingen av de ansatte
som håndterer farlig avfall som har gjennomgått formell opplæring i håndtering av farlig avfall slik
som bl.a. kurs hos NORSAS. De var heller ikke kjent med om det foreligger et eget opplæringsprogram ved virksomheten. Kunnskap hos den enkelte var basert på intern opplæring ved andre ansatte
og egeninteresse.
d) NG har etablert et avvikhåndteringsystem – «Hårek»- men dette er ikke tilgjengelig ved
sorteringsanlegget. Her skal «uønskede» hendelser registreres, men det er uklart hvilke typer
hendelser som skal registreres og hvem som har ansvar og følger disse opp. Det ble bemerket at
mindre hendelser ryddes opp umiddelbart.
f) NG har etablert rutine for årlig risikovurdering, men denne var ikke kjent for de ansatte. Man
kjente også til en oppfølgende handlingsplan for virksomheten. De ansatte bemerket at denne ikke
var fulgt opp.

9.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkinger:

1.
Deklarering av farlig avfall fra næringsvirksomheter
Virksomheten deklarerer i hovedsak det farlige avfallet som innleveres fra næringsvirksomhetene
mot et honorar på 300 kr. Virksomheten opplyser at man har gitt gjentatt informasjon til
virksomhetene om at de selv er ansvarlig for utfylling av skjema, men at det er dårlig oppfølging
fra virksomhetene. Når NG deklarerer det farlige avfallet, leveres det gule gjennomslaget til
virksomheten som innleverer avfallet.
10.
Andre forhold /kommentarer:
Dieseltank (til internt bruk) er uten sikring for eventuelle lekkasjer. Det har i den senere tid vært
reprasjoner som følge av lekkasjer. Virksomheten opplyser at tanken skal skiftes i løpet av 2014.
Masser, inneholdende bl.a. betong leveres til Lindum. Dette leveres først når analyse av massenes
innhold foreligger, bl.a. om innhold av PCB.
Fylkesmannen vedlegger faktaark 2840/2011 Farlig avfall fra bygg og anlegg til informasjon.
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