Fylkesmannen i Vestfold

RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN
Borgeskogen 43D
3160 Stokke

Tønsberg, 12. april 2018

Deres ref.:
Tien Chi Nguyen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/514
Saksbehandler:
Elisabeth Hammerli

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skoppum
Gjenvinningsstasjon
Kontrollnummer: 2018.016.I.FMVE
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Tien Chi Nguyen

Fra Fylkesmannen i Vestfold:
Elisabeth Hammerli

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skoppum Gjenvinningsstasjon
den 15.03.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Vestfold avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:
•
Virksomheten hadde ikke en godkjent finansiell sikkerhet for farlig avfall
som mottas og mellomlagres på anlegget.
Anmerkninger:
•
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN
Organisasjonsnr.: 997158490

Eies av: 952187627

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

Kontrollert enhet
Navn:

Skoppum Gjenvinningsstasjon

Anleggsnr.: 0701.0054.01

Kommune: Horten

Fylke: Vestfold

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 9. september 2010

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
• Utslipp til vann
• Avfall

•

Finansiell sikkerhet for mottak og
mellomlagring av farlig 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
Skoppum Gjenvinningsstasjon plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Skoppum
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Gjenvinningsstasjon innen 1. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvepost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Vestfold v/Elisabeth Hammerli.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. 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 Skoppum Gjenvinningsstasjon bli
ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 398. 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 Vestfold. 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.

5. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Vestfold (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten hadde ikke en godkjent finansiell sikkerhet for farlig avfall som mottas og
mellomlagres på anlegget.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11, vedlegg 4,
punkt 4, jf. § 11-6 og 11-18.
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Kommentarer:
Det fremgår av avfallsforskriften at anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall,
med tillatelse gitt før 1. januar 2016, fra 1. januar 2018 skal ha en finansiell sikkerhet til
dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved
nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.
Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det
farlige avfallet skal tas hånd om på en forsvarlig måte, inkludert utgifter til f.eks.
transport. Beregningen av sikkerhetsstillelsens størrelse skal basere seg på hvilke typer
farlig avfall anlegget kan motta, og hvor stor mengde farlig avfall som maksimalt kan
lagres i henhold til anleggets tillatelse. Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant i
sperret bankkonto til fordel for forurensningsmyndigheten med et innbetalt beløp
tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en ubetinget påkravsgaranti fra bank
utstedt til forurensningsmyndigheten på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at
det vil gi tilsvarende sikkerhet, kan forurensningsmyndigheten etter en konkret vurdering
godkjenne annen form for sikkerhetsstillelse.
Det fremgår videre at uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig
avfall ved anlegget med mindre særlige forhold foreligger, og Fylkesmannen innvilger
midlertidig utsettelse av kravet.
Fylkesmannen har vært i dialog med Ragn-Sells AS om fastsettelse av finansiell sikkerhet
for deres virksomheter som tar imot farlig avfall, herunder også gjenvinningsstasjonene.
Fylkesmannen har i brev av 9.2.2018 gitt utsettelse for ferdigstillelse av den finansielle
garantien til 01.04.2018.
Den finansielle garantien er nå etablert, og den 9.4.2018 ble den godkjent av
Fylkesmannen i Vestfold. Avviket kan dermed lukkes.
Virksomheten må ikke sende noen redegjørelse for hvordan avvik skal lukkes slik det står
i pkt. 3 under oppfølging. Dette er en standardtekst som ikke kan endres da det var
avvik på det tidspunktet inspeksjonen ble gjennomført.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Hageavfall og porselen, tegl mm. blir lagret på baksiden av gjenvinningsstasjonen, der
overflatevann drenerer til bekk – ikke til kommunalt nett. Vi minner om at anlegget skal
innrettes slik at det ikke medfører utslipp av forurenset sigevann eller overvann.
Det er virksomhetens eget ansvar å sørge for at avrenning fra avfall og overvann som
kan komme i kontakt med avfall ikke forurenser grunn eller overflatevann.
Jf. tillatelsen pkt. 4.1.
Overflatevann fra øvre og nedre dekk på stasjonen drenerer til kommunalt nett via
oljeutskiller. Oljeutskilleren blir sjekket to ganger per år for å se om den bør tømmes.
Slik det ser ut nå, er det svært lite eller ikke noe olje i vannet som går gjennom
oljeutskilleren, og det er ifølge virksomheten tatt prøve av utslippet fra oljeutskilleren en
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gang. Vi minner om at det er virksomhetens eget ansvar å drifte oljeutskilleren på en slik
måte at den virker etter hensikten.

9. 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

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
• faktaark M-30/2013 "Drift av oljeutskillere"
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