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Morten Ruud
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Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:
Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved ØRAS Miljøstasjon Dal Skog
den 09.02.2018. 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 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:
 ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sine rutiner for spilloljetank har mangler
 ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sin håndtering av farlig byggavfall er mangelfull
 ØRAS Miljøstasjon Dal Skog har mangler i sin miljørisikovurdering
Anmerkninger:
 Virksomhetens rutiner for å sikre oversikt over lagret farlig avfall kan forbedres
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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
9.4.2018
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Kopi av rapporten sendes til:
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKS
Organisasjonsnr.: 974706814

Eies av: 971040610

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

Kontrollert enhet
Navn:

ØRAS Miljøstasjon Dal Skog

Anleggsnr.: 0235.0030.01

Kommune: Ullensaker

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 12.09.2008

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 2018.

Inspeksjonstema
 internkontroll
 mottakskontroll av farlig avfall
 viderelevering av farlig avfall




utslippskontroll til vann/grunn
kompetanse

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
Miljøstasjon Dal Skog plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Miljøstasjon Dal Skog
innen 11.6.2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller epost (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Guro Holte.

4. Pålegg om opplysninger
Miljøstasjon Dal Skog må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende opplysninger
innen 11.06.2018 (jf. forurensningsloven § 49):




En redegjørelse for hvordan farlig avfall lagres med klimavern og uten risiko for
avrenning til ytre miljø
skriftlige rutiner for drift og overvåking av spilloljetank
oppdatert miljørisikovurdering med tiltaksplan for lagring av farlig avfall

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 9.
februar 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 Miljøstasjon Dal Skog 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).
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7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sine rutiner for spilloljetank har mangler
Avvik fra:
Forurensningsforskriften § 18-6 og § 18-7
Funn:
- virksomheten mangler rutiner for drift og overvåking av spilloljetank
- spilloljetanken mangler merking som angir tankens innhold
- virksomhetens gjennomfører ikke årlige beredskapsøvelser for spilloljetank, i
henhold til krav i tankforskriften
- beredskap knyttet til spilloljetanken er ikke spesifisert i beredskapsplanen
Kommentarer:
Virksomheten har en tank for spillolje som rommer 3 m3. Tanken er opplyst å være fra
2010. Tanker med farlig avfall over 2 m3 er regulert av tankforskriften
(forurensningsforskriften, kapittel 18). Tankforskriften setter krav til tankanlegget, slik at
det blir etablert nødvendige barrierer, og at anlegget blir driftet og vedlikeholdt på en
miljømessig forsvarlig måte. Tanker skal merkes med innhold og annen relevant
informasjon på godt synlige steder.
Tankforskriften stiller krav om at den ansvarlige etablerer og vedlikeholder en beredskap
mot akutt forurensning, som skal være tilpasset miljørisikoen virksomheten til enhver tid
representerer. Beredskapen skal utarbeides på bakgrunn av en miljørisikovurdering.
Beredskapen skal utprøves/ testes minst en gang hvert år.
Øras opplyste under kontrollen at det er etablert et oppsamlingsbasseng rundt tanken
som rommer mer enn tankens volum. I tillegg er det installert en nivåmåler/-alarm som
skal hindre overfylling av tank. Det må etableres dokumenterte rutiner for å teste ut at
de etablerte barrierene som skal hindre uhellsutslipp fra tanken fungerer som forutsatt.
Videre må virksomheten sørge for at beredskapen er i tråd med kravene i
tankforskriften.

Avvik 2
ØRAS Miljøstasjon Dal Skog sin håndtering av farlig byggavfall er mangelfull
Avvik fra:
Forurensningsloven § 7
Avfallsforskriften kapittel 11

Kommentarer:
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Farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuelt spill og
avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at
den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. Utslipp til
vann fra avfallshåndteringen er ikke tillatt. Dette innebærer at avfallet må lagres slik at
det er beskyttet mot nedbør.
På ØRAS Miljøstasjon Dal Skog ledes kunder til en rondell hvor de kan levere fra seg
avfall. Noen byggavfallsfraksjoner som tas imot her (som impregnert trevirke og
vinylgulv) regnes som farlig avfall. Dette avfallet blir bare delvis oppbevart under tak,
fordi taket er utformet slik at det ikke fullstendig dekker konteinerne med avfall i.
Avrenning fra området skjer til sluk og videre til lokal resipient.
Fulle konteinere med farlig byggavfall blir i følge virksomheten dekket til slik at avfallet
ikke blir utsatt for nedbør.

Avvik 3
ØRAS Miljøstasjon Dal Skog har mangler i sin miljørisikovurdering
Avvik fra:
Forurensningsforskriften § 18-4
Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 6
Kommentarer:
Virksomheten kunne fremvise en skriftlig miljørisikovurdering, men den var mangelfull
når det gjelder lagring av farlig avfall. Blant annet må virksomheten sørge for at forhold
knyttet til spilloljetanken implementeres i risikovurderingen. I tillegg til selve tanken, må
sannsynligheten for feil på utstyr i tilknytning til tanken risikovurderes, som rørledninger,
måleinstrumenter/-alarmer, sikringsutstyr, oppsamlingsarrangementer og lignende.
Driftsrutiner som for eksempel tømming av tanken må også vurderes.
Risiko knyttet til lagring av farlig byggavfall er ikke tatt med i dagens risikovurdering.
Avfallsanlegg må gjøre en grundig risikovurdering av mottak og lagring av farlig avfall,
og gjennomføre risikoreduserende og konsekvensreduserende tiltak for å forebygge
brann og uhellsutslipp til ytre miljø.
Miljørisikovurderingen må ta for seg det omkringliggende miljøet som vil bli berørt ved en
hendelse. I den sammenheng må virksomheten ha oversikt over resipienter og vurdere
miljøets sårbarhet overfor den aktuelle forurensningen. Det må vurderes om de deler av
ytre miljø (vann, grunn, luft) rundt bedriften som faktisk kan bli berørt av
forurensningen, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet).
Miljødirektoratet har utarbeidet en database for naturmiljø, Naturbase. Denne gir en
landsdekkende oversikt over hvilke deler av naturmiljøet som anses som verdifullt.
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8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens rutiner for å sikre oversikt over lagret farlig avfall kan forbedres
Kommentarer:
Ved tilsynet var det lagret ca 28 tonn farlig avfall som var registrert i journal, mens
mengder av farlig byggavfall som isolerglassruter, impregnert trevirke, isolasjonsplater
av EPS/XPS og vinylbelegg var det vanskeligere å få oversikt over. ØRAS bør bedre sine
rutiner slik at de har oversikt til enhver tid hvor mye farlig avfall totalt som er lagret på
anlegget.

9. 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)

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Faktaark: gebyr ved kontroll (M-297)
 Veileder om tankforskriften (M-536)
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