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Navn
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E-post
NACE-kode

Aktiv Tankrens AS
841 918 142
972 061 832
UTM-øst: 603766, UTM-nord: 6644789
Østre Aker vei 60, 0581 Oslo
Verkseier Furulunds vei 9c, 0668 Oslo
23 05 27 10
tankrens@online.no
81.299 – Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet
sted

Opplysninger om kontrollen
Kontrolldato
Virksomhetens
representanter
Fylkesmannens
kontrollører
Bakgrunn for kontrollen
Tema for kontrollen

25.09.2013
Matti Kristiansen (Kontorsjef)
Pål Fagerstedt (Medeier, tilstede deler av tiden)
Jens Hertzberg
Guro Holte
Aksjon for mottak og mellomlagring av farlig avfall 2013
 Mottakskontroll avfall
 Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
 Viderelevering av farlig avfall
 Utslippskontroll
 Avviksbehandling
 Risikovurdering
 Oppfølging av tidligere kontroll

Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:
1. Aktiv Tankrens AS mellomlagrer farlig avfall på eiendommen i Østre Aker vei 60
uten tillatelse
2. Aktiv Tankrens AS sin håndtering av farlig avfall er mangelfull
Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 36 58
Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Guro Holte
Direkte telefon: 22 00 35 64
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319
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3. Aktiv Tankrens AS sin internkontroll har mangler
Frist for tilbakemelding: 20.12.2013
Avvikene er beskrevet på sidene 3-6.
Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus.
For definisjon på avvik og anmerkning, se under.

Bakgrunn
Fylkesmannen gjennomfører i samarbeid med Miljødirektoratet en nasjonal tilsynsaksjon av
anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere
tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010. Hovedtemaet i aksjonen er å kontrollere at farlig avfall
blir lovlig og forsvarlig håndtert. Feil håndtering av slikt avfall kan være en kilde til
forurensning, og skade helse og miljø. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig
måte.
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av
ytre miljø. Våre tilsyn er spesielt knyttet opp mot farlige kjemikalier, farlig avfall og
internkontroll ytre miljø.

Aktuelt regelverk




Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) §§ 4 og 5.
Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig
avfall, med vedlegg.

Se www.regelhjelp.no.

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljøog sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i
forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i
utslippstillatelser eller dispensasjoner.
Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan
f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller
arbeidsmåte.
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Resultat fra kontrollen
Avvik
Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Aktiv Tankrens AS mellomlagrer farlig avfall på eiendommen i
Østre Aker vei 60 uten tillatelse
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-6

Kommentarer:
Under Fylkesmannens kontroll ble det lagret diverse farlig avfall, herunder
oljeforurenset masse, avfettingsmidler, AdBlue (urea), white sprit og parafin, ved
hovedkontoret i Østre Aker vei 60.
Virksomheten har per i dag kun tillatelse til å lagre bensin- og oljeholdig væske i
Verkseier Furulunds vei 9c. For virksomhetens lokaler i Østre Aker vei 60 foreligger
det per i dag ingen tillatelse. Til deres info kreves det en egen tillatelse for all
mellomlagring av farlig avfall i mer enn 24 timer.

Følgende skal oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
 Hvis det fortsatt skal mellomlagres farlig avfall i Østre Aker vei 60, må det søkes
om tillatelse til mellomlagring av farlig avfall. Søknaden må da spesifisere
mengder og typer farlig avfall som vil bli mellomlagret.

Avvik 2: Aktiv Tankrens AS sin håndtering av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Avfallsforskriften kap 11, Farlig avfall
Tillatelse til mellomlagring av farlig avfall, datert 08.06.2012
Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor:
a)
b)
c)
d)

Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp
Farlig avfall oppbevares uten tilstrekkelig merking
Lagerplass for farlig avfall er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende
Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull
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Kommentarer:
Lokalene i Østre Aker vei 60 ligger inne på et industriområde med flere andre
virksomheter, og er inngjerdet med en port som skal være låst i perioden kl 06.00 –
18.00. Under tilsynet kom det fram at det ofte i praksis ikke er tilfelle, slik at
uvedkommende kan få tilgang til lageret. Mellomlagringsplassen i Verkseier Furulunds
vei 9c er ikke inngjerdet, og tankene har heller ikke lås, med unntak av nedgravd tank.
Det må for begge stedene etableres en løsning som hindrer uvedkommende tilgang til
lagret farlig avfall.
Farlig avfall blir i Østre Aker vei 60 oppbevart på IBC-kontainere og fat. Beholderne for
farlig avfall var til dels umerkede. Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje
som er godt merket, også med avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik
at det ikke medfører fare for forurensning, spill eller skade på personer. Like ved
lagerplassen i Østre Aker vei 60 er det et sluk for overvann. Dette innebærer at en
eventuell lekkasje sannsynligvis ville gått rett til sluk, og videre til ytre miljø. Avfallet
bør stå plassert slik at man har mulighet for oppsamling eller barrierer.
Aktiv Tankrens AS kunne under kontrollen fremvise en perm med kopi av utfylte
deklarasjonsskjemaer. Deklarasjonsskjemaene manglet underskrift fra
avfallsprodusent, noe som skyldes at aktøren i dag fyller ut skjemaene på kontoret
etter at de kommer tilbake fra oppdrag. Virksomheten må finne en løsning, slik at
avfallsprodusentens underskrift foreligger før innsending til Norsas hver måned.
Det er viktig at det er avfallsprodusentens bedriftsnummer som benyttes og ikke et
overordnet organisasjonsnummer. I noen tilfeller ble avfall deklarert på Aktiv tankrens
AS sitt eget organisasjonsnummer. Dette dreier seg, ifølge virksomheten selv, om
private kunder som ikke har et eget organisasjonsnummer. Deklarering på aktørens
eget organisasjonsnummer er ikke ønskelig, da virksomheten feilaktig blir registrert
både som avfallsprodusent og -aktør. For slike tilfeller kan man bruke et M-nummer.
Norsas anbefaler at en bruker M15343 for privatpersoner.

Følgende skal oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
 Dokumentasjon/foto på forsvarlig lagring av farlig avfall inkl. merking av
beholdere
 Redegjørelse for hvordan lagringsplass sikres mot uvedkommende
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Avvik 3: Aktiv Tankrens AS sin internkontroll har mangler
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) §5, 2. ledd, punkt 6 og 7.
Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor:
a) Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull
b) Virksomheten har ingen jevnlig gjennomgang av miljørisikovurderingen iht krav i
tillatelsen
c) Virksomheten mangler en tiltaksplan på bakgrunn av utarbeidet
miljørisikovurdering
d) Virksomhetens avvikssystem er ikke i aktivt bruk

Kommentarer:
I henhold til tillatelsen skal alle forhold som kan medføre akutt forurensning redegjøres
for i en miljørisikovurdering. Den skal evalueres hvert år. Fylkesmannen har mottatt en
risikokartlegging, datert 03.11.2010. Virksomheten kunne under Fylkesmannens
kontroll ikke vise til at miljørisikovurderingen har vært evaluert eller endret siden da.
Miljørisikovurderingen som foreligger i dag oppfyller ikke dagens krav til
risikovurdering, og må derfor revideres. Risikovurderingen skal omfatte alle forhold i
bedriften som kan utgjøre en fare for forurensning (både akutt, og forhold som kan
utvikle seg over tid).
Som et minimum må følgende forhold innlemmes i vurderingen:
 Virksomhetens tanklagring
 Virksomhetens påfyllingsrutiner
 Risiko for slangebrudd/ lekkasjer ifm med påfylling
 Risiko for sabotasje
 Lagring av farlig avfall i Østre Aker vei
 Risiko for sammenblanding av kjemikalier
På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det utarbeides planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene. Bedriften må særskilt vurdere risikoreduserende tiltak ift de
nedgravde tankene, da det per i dag ikke er noen form for sikring/barriere i tilfelle
lekkasje fra disse tankene. Per i dag er det kun installert miljøbrønn. Den vil kunne
konstatere en evnt forurensning til grunn dersom tanken begynner å lekke. Det er
bestilt en alarmfunksjon til denne, som kan varsle en eventuell lekkasje på sms.
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Bedriften har et etablert avvikssystem, men det er lite brukt. Siste registrerte avvik er
fra 2011. Iflg bedriften er det meningen at søl skal registreres som avvik, men dette
gjøres nok ikke alltid i praksis. Feil utfylling av deklarasjonsskjemaer er ikke registrert
som avvik. Bedriften må gjennomgå sine rutiner og utarbeide kriterier for hvilke typer
hendelser som skal registreres som avvik.
Et avvikssystem har til hensikt å avdekke, rette opp og forebygge. Gjentatte uønskede
hendelser må fanges opp og registreres. Bedriften må også påse at alle hendelser mht
ytre miljø (utslipp, forurensning) registreres i avvikssystemet.
Det finnes mer om internkontroll på www.regelhjelp.no.
Oppfølging og tilbakemelding:
 Kriterier for hvilke forhold knyttet til ytre miljø som skal føres som avvik.
 En enkel miljørisikovurdering med kartlegging, risikovurdering og tiltaksplan.

Bilder:

Lagring av farlig avfall ved Østre
Lossestuss for
Aker vei 60
nedgravde tanker
Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Overgrunnstanker

Andre forhold:
Aktiv Tankrens foretar rens, kontroll og avgassing av olje- og drivstofftanker, opprensing ved
uhell, tømming av sandfang og oljeutskillere, med mer. Kunder er i hovedsak privatpersoner.
De tar også en del oppdrag på bensinstasjoner, og noen større jobber.
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