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Inspeksjonsrapport – 2013.063.I.FMMR
Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning avd. Ålesund
Dato for inspeksjonen: 03.10.13.
Kontaktpersoner ved kontrollen
Fra virksomheten:
Geir Istad
Sindre Bøstrand
Per Ivar Godø (deler av tilsynet)

Fra Fylkesmannen:
Gunnhild Liva Austvoll
Anne Grete Kleven

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Norsk
gjenvinning avd. Ålesund under inspeksjonen 03.10.13.
Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 0 anmerkninger under inspeksjonen, og omfatter avvik
som:





Mottakskontrollen er mangelfull
Virksomheten overskrider lagringstid for farlig avfall
Opplæring av (innleide) sjåfører er mangelfull
Avvikshåndtering av interne hendelser blir ikke gjort

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 01.12.13 på at avvikene er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Linda Aaram
Seksjonssjef (e.f.)

Anne Grete Kleven

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
Kopi: Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND
Postadresse:
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon:
71 25 84 43

Telefax:
71 25 85 10

E-post:
postmottak@fmmr.no

Web:
www.fylkesmannen.no
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Bakgrunnen for inspeksjonen
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 972389781

Eies av (org.nr): 937270062

Besøksadresse: Bingsa industriområde, Ålesund

Telefon: 09700
E-post: geir.istad@norsk
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke farlig avfall
gjenvinning.no

Kontrollert anlegg
Navn: Norsk gjenvinning avd. Ålesund

Anleggsnr: 1504.0027.01

Kommune: Ålesund

Anleggsaktivitet: Avfall

Fylke: Møre og Romsdal

Risikoklasse.:3

Tillatelse sist oppdatert: 09.04.13

Saksnr: 08/2022

Høsten 2013 er det gjennomført 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
Internkontroll
Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket
under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid
eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Vi ber Norsk Gjenvinning avd. Ålesund om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon
innen 01.12.13 på at avvikene er rettet/ eller at det blir lagt fram en handlingsplan på
hvordan avvikene skal rettes.
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Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i
virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette
innebærer at virksomheten skal betale kr 11.700 i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,
for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter
hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og
miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk
De viktigste HMS - kravene for bransjen finner dere på www.regelhjelp.no. Mer informasjon
er også på Miljødirektoratet si hjemmeside www.miljodirektoratet.no og www.lovdata.no.
Hjemler for avvik i denne kontrollen er i følgende regelverk:







Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 19.
juni 1970
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1. juni 2004
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) av 6. desember 1996
Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 05.01.12
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Funn
Følgende avvik og anmerkninger ble konstatert under Fylkesmannen i Møre og Romsdal 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, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt 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 § 115)
g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelsens vilkår
eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt.
(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
Kommentarer:
Mottakskontrollen er ikke god nok. Enkelte sjåfører har ikke fått nok opplæring i
hvordan deklarering skal foregå.
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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.
a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelsens vilkår)
c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget.
(Tillatelsens 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) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde
orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 115)
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:
2b) Avfall eldre enn 12 mnd finnes på lager.
2f) Mangelfull merking av farlig avfall.
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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)
d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling (nr. 7)
e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
f) Virksomheten har mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for
uønskede hendelser (nr. 6)
g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
h) Annet /utdyping
Kommentarer:
3b) Opplæring av innleide sjåfører er mangelfull og har ført til levering av farlig avfall til
feil mottaker, eks amalgam til Tafjord kraft (forsøkt levert).
3d) Virksomheten avvikshåndterer ikke interne avvik med hensyn på ytre miljø, eks spill i
hall.
3f) Virksomheten har ikke kunnet legge fram handlingsplan for å redusere risiko for
uønskede hendelser.

