Fylkesmannen i Buskerud

RAGN SELLS AS AVD DRAMMEN
Ringeriksveien 241
3403 Lier

Drammen, 26. mars 2018

Deres ref.:
Carina Kleven

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/2099
Saksbehandler:
Tonje Røland Brasetvik

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ragn Sells AS avd.
Drammen
Kontrollnummer: 2018.023.I.FMBU
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Carina Kleven

Fra Fylkesmannen i Buskerud:
Tonje Røland Brasetvik
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Buskerud:
Irene Tronrud

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ragn Sells AS avd. Drammen
(Ragn Sells AS avd. Drammen) den 22. februar 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 Buskerud avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:





Virksomheten
Virksomheten
Virksomheten
Virksomheten

hadde mangler i sin lagring av farlig avfall
hadde mangler i deklarering av farlig avfall
manglet kompetanseplan
hadde mangler i sin internkontroll

Anmerkninger:

Virksomhetens drift stemmer ikke overens med rammene i tillatelsen

Fylkesmannen i Buskerud Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32 Telefon: 32 26 66 00 Org. nr.: 946 473 111
E-post: fmbupost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Buskerud

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra
side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
26. mars 2018

Tonje Røland Brasetvik

Hilde Sundt Skålevåg

dato
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fagsjef
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: RAGN SELLS AS AVD DRAMMEN
Organisasjonsnr.: 971671637

Eies av: 952187627

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

Kontrollert enhet
Navn:

Ragn Sells AS avd. Drammen

Anleggsnr.: 0626.0085.02

Kommune: Lier

Fylke: Buskerud

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Sist endret: 30. november
2012

Tillatelse gitt: 11. august 2005

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av en nasjonal
kontrollaksjon rettet mot mottaks- og mellomlagringsanlegg for farlig avfall.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll



Avfall

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 avd. Drammen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i
denne rapporten. Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. For
at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ragn Sells AS avd. Drammen innen 2.
juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan alle avvikene er rettet.
Gjennomføringen av tiltakene for å rette avvikene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmbupost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Buskerud v/Tonje Røland Brasetvik.

4. 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 3 for tilsyn av inntil
en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 17 200,- i gebyr for
inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7. Dere
har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle
kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen to uker etter at dette brevet
er mottatt.

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

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten hadde mangler i sin lagring av farlig avfall
Avvik fra:
Tillatelse etter forurensningsloven til drift av sorteringsanlegg og gjenvinningsstasjon for
Ragn-Sells AS (tillatelsen) punkt 2.3.2 Mellomlagring av avfall, 2.4.3 Lagringstid og 2.4.4
Lagring av farlig avfall
Kommentarer:
Tillatelsen stiller krav til at farlig avfall lagres på en slik måte at det ikke oppstår
forurensning. Mellomlagring av utsorterte fraksjoner skal fortrinnsvis skje i beholdere
(containere e.l.) som er lukket eller overbygget. All lagring av farlig avfall skal være
basert på en risikovurdering. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som
er lagret. Virksomheten skal ha kart over sitt lager av farlig avfall hvor det fremgår hvor
forskjellige typer farlig avfall er lagret. Forskjellige typer farlig avfall skal ikke blandes
sammen, og farlig avfall skal ikke blandes sammen med ordinært avfall. Bedriften skal ha
et system for registrering av farlig avfall slik at bedriften har full oversikt over sitt lager.
Maksimal lagringstid for farlig avfall er seks måneder.
Under tilsynet framkom det at virksomheten ikke i tilstrekkelig grad oppfyller disse
kravene i tillatelsen. Avviket er basert på følgende observasjoner under tilsynet:
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Lagring:
- En container med PCB-ruter var ikke tildekt. Rutene stod i en åpen container som
var fylt med snø under tilsynet, Dette ble det også gitt avvik på ved tilsyn på Lier
avfallsdeponi 15. august 2016. Dette er således et gjentakende avvik, og
Fylkesmannen ser alvorlig på avviket.
Merking:
- Containere ute var feilmerket eller manglet merking. For eksempel var en
container som inneholdt glass og metall merket som restavfall, og en container
med gulvbelegg med ftalater hadde ingen merking.
- Inne i container for mottak av farlig avfall manglet merking av en kasse med
lysstoffrør.
- Inni lagercontainer for lagring av småkolli med farlig avfall var det ingen merking
på veggen. Det sto en umerket IBC-dunk med innhold der, som ble opplyst å
være såperester.
- I sorteringscontainer for farlig avfall sto det enkelte kanner med ukjent flytende
innhold på gulvet. Den ene kannen hadde ødelagt kork.
Kart:
-

Virksomheten hadde et kart over anlegget utendørs, men det var ikke oppdatert
for dagens lagring av farlig avfall utendørs. Virksomheten hadde ikke kart over
farlig avfall inne i sorterings- og lagringscontainere eller i sorteringshall.

Mangelfull sortering og blanding av avfall:
- I container for lagring av småkolli med farlig avfall sto det en kasse uten merking
som ble opplyst å være usortert restavfall. Ved en stikkprøve av kassen kom det
fram at det blant annet lå farlig avfall som frostvæske, white spirit, olje og
spraybokser i kassen. Det sto også en full søppelsekk i containeren som ikke var
sortert. Det som kunne sees når man åpnet sekken var fugemassepatroner, men
det øvrige innholdet var ikke sjekket.
Lagringstid og journalføring:
- Virksomhetens journal over farlig avfall viste at det var flere tilfeller av avfall som
har vært lagret mer enn seks måneder. Virksomheten opplyste om at det kunne
være feil i journalføringen. Journalføringen må være korrekt for å gi en reell
oversikt over det farlige avfallet på anlegget.
- Virksomheten opplyste om at cellegummi i container har stått på anlegget i mer
enn seks måneder.
- Virksomheten har ikke rutine for å følge med på driftsjournalen og at lagringstiden
overholdes.
Avvik 2
Virksomheten hadde mangler i deklarering av farlig avfall
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-13 Plikter for de
som håndterer farlig avfall
Kommentarer:
Virksomheter som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets
opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at håndteringen av avfallet kan skje på en
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forsvarlig måte. Den som håndterer farlig avfall, er ansvarlig for å påse at avfallet som
mottas fra virksomheter, er deklarert.
Det framkom under tilsynet at virksomheten har mangler i sin deklarering av farlig avfall
som medfører at avfall ikke blir korrekt deklarert. Avviket er basert på følgende
informasjon som kom fram under tilsynet:
- Virksomheten har ikke oppdatert rutinebeskrivelse som inkluderer deklarering. De
har en rutine for mottakskontroll som er utarbeidet av Ragn-Sells sentralt og sist
oppdatert i 2014, men denne omfattet ikke elektronisk deklarering. Det er ikke
registrert at mottaket har mottatt farlig avfall fra virksomheter siden 10. mars
2017.
- Dersom virksomheten under sortering finner farlig avfall som er avvik i forhold til
det som skulle ha vært levert, deklarerer de seg selv om produsent selv når
produsenten er kjent.
Avvik 3
Virksomheten manglet kompetanseplan
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 2.2.1.1 Opplæring og kompetanse
Kommentarer:
Virksomheten plikter å påse at anlegg og installasjoner drives av personell med
tilstrekkelig opplæring og kunnskap. Det skal foreligge en skriftlig plan for hvordan
kompetansen skal økes og holdes oppdatert.
Virksomheten kunne under tilsynet fremlegge dokumentasjon på gjennomført opplæring
av ansatte, men kunne ikke fremlegge en skriftlig plan for hvordan kompetansen skal
økes og holdes oppdatert.
Avvik 4
Virksomheten hadde mangler i sin internkontroll
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon første ledd og andre ledd punkt 6 og 7.
Kommentarer:
Internkontrollforskriften stiller krav om at virksomheten skal ha en internkontroll som er
tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er
nødvendig for å overholde krav i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen. Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og
forebygge overtredelser av krav. Dette innebærer blant annet en oppdatert rutine for
mottakskontroll. Virksomheten skal også kartlegge farer og problemer og på den
bakgrunn vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene.
Under tilsynet framkom det at virksomheten ikke oppfyller alle disse kravene på
tilstrekkelig måte. Flere av rutinebeskrivelsene og annen internkontrolldokumentasjon
var utarbeidet av Ragn-Sells sentralt uten videre lokal tilpasning til dette anlegget. Det
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manglet blant annet en lokal, oppdatert rutine for mottakskontroll og lokal
beredskapsplan.
Virksomheten kunne under tilsynet vise til en risikovurdering, men denne manglet en
handlingsplan for risikoreduserende tiltak.
Virksomheten kunne under tilsynet vise til et avvikssystem. Ved en stikkprøve fant vi
ingen avvik i systemet som var knyttet til farlig avfall og ytre miljø. Dette kan være en
indikasjon på at avvikssystemet ikke er godt nok implementert.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1:
Virksomhetens drift stemmer ikke overens med rammene i tillatelsen
Kommentarer:
Tillatelsen for virksomheten gjelder både gjenvinningsstasjon, sorteringsanlegg og
kverning av impregnert trevirke. Av disse tre er det per i dag kun sorteringsanlegget som
er i aktivitet på denne lokaliteten. Den faktiske driften på anlegget er derfor ikke i tråd
med rammene i tillatelsen. Fylkesmannen er kjent med Ragn-Sells planer om å flytte
virksomheten til Eikhaugen, men på generelt grunnlag bør virksomheter som har
tillatelse og endrer driften betydelig vurdere om det er behov for å søke om endret
tillatelse.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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

9. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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