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STENSLI GJENVINNING AS, Ringsaker kommune –
Inspeksjonsrapport
Dato for inspeksjonen: 12.03.2018
Rapportnummer:
2018.023.I.FMHE
Saksnr.:
2018/1194
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Christine Løvvik, miljø- og kvalitetsleder
Vegard Stensli, daglig leder

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak
Helene Mørkkåsa Sandvik

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
STENSLI GJENVINNING AS, 12.03.2018:
Fylkesmannen avdekket 3 avvik:
 Virksomheten har ikke en godkjent finansiell sikkerhet
 Virksomheten har ikke tilfredsstillende merking av lagret farlig avfall
 Virksomhetens risikovurdering mangler vurderinger på faktorer som har stor
risiko på ytre miljø
Fylkesmannen avdekket 2 anmerkninger:
 På virksomhetens uteområder står det beholdere for farlig avfall
 Virksomheten mangler skriftlige vurderinger på kompetanse

Virksomheten må sende en skriftlig redegjørelse innen 01.06.2018 med en vurdering av
aktuelle tiltak ift. å lukke avvikene. Det oppfordres også til en gjennomgang og

tilbakemelding av eventuelle påpekte anmerkninger. Oppfølgingen etter inspeksjonen er
nærmere beskrevet på side 4.
Med hilsen
Kristine Schneede e.f.
miljøverndirektør

Helene Mørkkåsa Sandvik
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 975 036 820

Eies av: Bjarne Stensli & Sønner AS

Besøksadresse: Strandvegen 8, Globus Næringspark, 2380
Brumunddal

Telefon: 94 80 42 15

Bransjenr. (NACE-kode): 38.230

E-post: christine@stensli.no

Kontrollert anlegg
Navn: STENSLI GJENVINNING AS

Anleggsnr: 0412.0082.01

Kommune: Ringsaker

Anleggsaktivitet: Gjenvinning av
metall og EE - avfall

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 03.09.1999

Tillatelse sist oppdatert:
17.02.2014

2. Bakgrunn for kontrollen og inspeksjonens omfang
Fylkesmannen utfører kontroller av virksomheter med tillatelser i hele fylket i henhold til
forurensningsloven § 48. I år vil det også gjennomføres, i oppdrag fra Miljødirektoratet, en
kontrollaksjon som omfatter anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Tilsyn er et av
Fylkesmannens viktigste virkemidler for å sikre at krav i eller medhold av blant annet
forurensningsloven, avfallsforskriften, internkontrollforskriften, produktkontrolloven og
utslippstillatelsen overholdes.
Hensikten med inspeksjonen, inkludert kontrollaksjonen, var å vurdere om dere har
tilfredsstillende:
 behandling og dokumentasjon av utslipp til vann og luft
 håndtering av avfall
 risikovurdering
 avvikshåndtering
 finansiell sikkerhet
 kompetanse
 viderebehandling/ -levering av farlig avfall og dokumentasjon
Denne 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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten bes om å gi en tilbakemelding på de påpekte avvik og anmerkninger innen
01.06.2018.
Hvis virksomheten ikke klarer å fullføre pålagte tiltak og rapportere dette innen fristen, ber vi
om at dere tar kontakt i godt tid for å beramme en ny frist.
Klageadgang
Pålegget om er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til
Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig,
begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Aktuelt regelverk
Se lover og forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via
www.regelhjelp.no.
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
1. Forurensningsloven, § 7 «Plikt til å unngå forurensning»
2. Forurensningsforskriften, kapittel 18 «Tankforskriften»
3. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11
«Farlig avfall»
4. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)
5. Krav i tillatelser som Fylkesmannen har gitt til virksomheten
6. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), §§ 3 og
3a (aktsomhetsplikt og substitusjonsplikt).

5. Gebyr for inspeksjonen
I henhold til forurensningsforskriften kap. 39 skal virksomheter betale kontrollgebyr for
Fylkesmannens arbeid med tilsyn. Kontrollgebyr er ikke straff, men ilegges uavhengig om
mangler avdekkes. Fylkesmannen har forhåndsvarslet kontrollgebyret i informasjon om tilsyn
19.02.2018.
Gebyret er fastsatt til kr 22 800 for kontrollen (kontrollsats 2). Vedtaket er hjemlet i
forurensningsforskriften § 39-7. Avgjørelsen og gebyrets størrelse kan klages inn til
Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt.
Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Ringsaker kommune
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7. Avvik
Det ble avdekket 3 avvik under inspeksjonen
Avvik 1: Virksomheten har ikke en godkjent finansiell sikkerhet
Avvik fra: avfallsforskriftens § 11-6 vedlegg nr. 4 om finansiell sikkerhet, jf. § 11-6
annet ledd
Kommentar:
Fra 1. januar 2018 skal alle anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall ha
finansiell sikkerhet til dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved
virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Kravet er stilt
i avfallsforskriftens § 11-6 vedlegg nr. 4 om finansiell sikkerhet, jf. § 11-6 annet ledd.
Fylkesmannen sendte brev og opplyste om kravet til finansiell sikkerhet i brev av
30.03.2017.
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 utslippstillatelsen. Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant i sperret bankkonto til
fordel for Fylkesmannen i Hedmark med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal
sikres, eller ved en ubetinget påkravsgaranti fra bank utstedt til
forurensningsmyndigheten på tilsvarende beløp.
Fylkesmannen har ikke mottatt og godkjent dokumenter for finansiell sikkerhet for
Stensli Gjenvinning AS per 12.03.2018. Under inspeksjon ble Fylkesmannen informert
om at virksomheten er i gang med beregninger og dokumenter tilknyttet finansiell
sikkerhet, og skal oversende dette snarest. En manglende finansiell sikkerhet kan medføre
stopp av mottak og mellomlagring av farlig avfall.
Avvik 2: Virksomheten har ikke tilfredsstillende merking av lagret farlig avfall
Avvik fra: avfallsforskriftens § 11-5
Kommentar:
Ved inspeksjon av utendørs container for lagring av farlig avfall, avdekket Fylkesmannen
at beholdere for sortering av farlig avfall ikke er tilstrekkelig merket i henhold til
avfallsforskriftens § 11-5. Avfallsforskriftens § 11-5 stiller krav til forsvarlig oppbevaring
av farlig avfall, inkludert at virksomheten er pliktig til å sørge for at ulikt farlig avfall
ikke sammenblandes. Sammenblanding av ulike farlig avfallsfraksjoner kan forhindres
ved god merking. Merkingen av blant annet organiske løsemidler og maling, lim og lakk
var tilstrekkelig. Merking av beholdere for blant annet spraybokser, oljefiltre og parafin
var lite leselige.
Beholdere for batterier av blant annet typen alkalisk, oppladbare, Ni-Cd og nikkelhybrid
bør merkes bedre. Arkene på veggen over beholderne i lagerhallen var oversiktlige, men
merkingen på beholderne var lite leselige. Dette bør forbedres. I tillegg manglet trekassen
for oppbevaring av brukte lysstoffrør merking.
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Avvik 3: Virksomhetens risikovurdering mangler vurderinger på faktorer som har stor
risiko på ytre miljø
Avvik fra: internkontrollforskriftens § 5, andre ledd pkt 6, avfallsforskriftens § 11-5
Kommentar:
Stensli Gjenvinning AS er pliktig til å kartlegge og vurdere risikoforhold på HMSområdet, jf. internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd punkt 6. Virksomheten har utarbeidet
en risikovurdering på ytre miljø som omfatter vurdering på lukt, støy, støv, farlig avfall,
sigevann, flyveavfall og utslipp ved brann.
Virksomheten kunne ikke på spørsmål vise til en risikovurdering på de tre oljeutskillerne.
Avløpsvannet fra oljeutskillerne går inn på Moelvs industriledning som går rett ut i
Mjøsa. Da Mjøsa er en sårbar resipient, kreves det mer fra virksomheten når det gjelder
vurdering av risiko. Fylkesmannen ble opplyst om at oljeutskillerne ikke har
stengekraner, og vi mener derfor at virksomheten bør risikovurdere dette forholdet. I
tillegg bør virksomheten vurdere tiltak som kan settes inn dersom målte analyseresultater
fra avløpsvannet måles til å være unormalt høye. Dette for å begrense konsekvensene. I
henhold til internkontrollforskriften skal dette dokumenteres.
Virksomheten informerte om at slukkevannet, brukt til å slukke en eventuell brann, vil
renne mot oljeutskillerne, da dekket er konstruert til å lede vannet i den retningen. Under
samtaler avdekket Fylkesmannen at det ikke er gjort øvelser med slukkevann med
brannvesenet. Fylkesmannen anbefaler virksomheten å utføre en beredskapsøvelse på
slukkevann med brannvesenet for å garantere at det ledes mot oljeutskillerne. Dette er
også viktig for å få erfaring og øvelse med en hendelse med større brann ved anlegget, og
erfaring med hvor vannet ledes ved større vannmengder.
Fylkesmannen er opplyst om at mottak av farlig avfall ikke er virksomhetens
hovedgeskjeft, men tilbyr tjenesten allikevel for å imøtekomme kundenes behov. Likevel
må virksomheten være bevisst sin rolle som mottaker av farlig avfall og hvilken risiko det
kan medføre. Det stilles høyere krav, i henhold til internkontrollforskriften, til
virksomheten som mottar farlig avfall. En risikovurdering skal baseres på erfaringer, men
også på tilfeller som kan oppstå.
En risikovurdering av forhold som mottak av farlig avfall med ukjent innhold bør også
inkluderes. Dette for å hindre eventuell sammenblanding av farlig avfall, i henhold til
avfallsforskriftens § 11-5. I tillegg stilles det krav til at den som håndterer farlig avfall
skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har
tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Ved viderelevering og deklarering av
avfallet, skal virksomheten gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse,
innhold og egenskaper, slik at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte, jf.
avfallsforskriftens § 11-12.
På spørsmål vedrørende risikovurderingen, kunne virksomheten redegjøre for flere
forhold som er vurdert. Fylkesmannen fikk et inntrykk av at virksomheten har gjort
mange vurderinger, men at dette ikke er dokumentert. I henhold til
internkontrollforskriften skal dette gjøres skriftlig, spesielt for at alle ansatte skal kunne
ha dette tilgjengelig. Det er viktig at ikke alle vurderinger og kompetanse ligger hos
ledelsen.
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8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket:
Anmerkning 1: På virksomhetens uteområder står det beholdere for farlig avfall
Kommentarer:
På befaring på uteområdet observerte Fylkesmannen en beholder merket med «kjøle-væske».
Vi oppfordrer virksomheten til å oppbevare alle beholdere for farlig avfall under tak og på
angitt sted for farlig avfall. Dette for å forhindre eventuell forurensning av det ytre miljøet ved
uhell, påkjørsler og mulighet for oppsamling ved søl.
Anmerkning 2: Virksomheten mangler skriftlige vurderinger på kompetanse
Kommentarer:
I avfallsforskriftens § 11-5 er det stilt krav om at farlig avfall skal tas hånd om på en
forsvarlig måte, slik at det ikke oppstår utslipp eller medfører forringelse av miljøet.
Virksomheten kunne dokumentere at fem av syv ansatte har tatt kurs om farlig avfall gjennom
COWI AS. Kurset ble avholdt og bestått 18.03.2014. Fylkesmannen ser positivt på at
virksomheten har tatt initiativ til kurs for å øke kompetansen om farlig avfall. Likevel ser
Fylkesmannen at det er hensiktsmessig å vurdere de ansattes kompetanse jevnlig. Dette fordi
informasjon om farlig avfall stadig økes, og nye avfallsfraksjoner inngår som farlig avfall. En
kompetansevurdering kan gi virksomheten en garanti på at regelverk overholdes, samt ha
helsemessige, sikkerhetsmessige og økonomiske gevinster. Dette kunne ikke dokumenteres at
har vært gjort hos Stensli Gjenvinning AS.

9. Andre forhold










Virksomheten har en app som ansatte kan benytte for å registrere avvik, som gjør
at terskelen for avviksregistrering blir lav og flere unormale forhold avdekkes og
kan rettes opp. Dette er svært positivt.
Arbeidstid: 07.00-15.30, Driftstid: 06.00-22.00
Området er inngjerda, og større virksomheter har adgangskort for adgang utenfor
arbeidstid
Har tre oljeutskillere
Avløpsvannet går ut i Mjøsa
Tillatelse til mottak av skrapmetall avfall, farlig avfall, EE-avfall og anleggsmaskiner,
traktorer, lastebiler o.l.
Har rollen som produsent når farlig avfall er generert ved miljøsanering og fra
oljeutskillerne
Vekten i mottaket, inkl. radioaktivitetsdetektor
8 ansatte, inkludert daglig leder
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