Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Solvår Reiten, 38 17 62 10

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Netland & Sønner AS
Dato for inspeksjonen: 12. september 2013
Rapportnummer: 2013.043.I.FMVA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 13/6645
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen:

Victor Frigstad

Solvår Reiten

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Netland &
Sønner AS under inspeksjonen 12. september 2013.
Fylkesmannen avdekket 4 avvik under inspeksjonen:
 Mangelfull mottakskontroll for farlig avfall.
 Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
 Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.
 Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Netland & Sønner AS om en skriftlig bekreftelse innen 15. april 2014 på at avvikene er
rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

13/12 - 2013
Dato

Thore Egeland,sjefingeniør

Solvår Reiten, senioringeniør

Fylkesmannen i Vest-Agder (etter fullmakt)

Dokumentet er elektronisk godkjent, og kan sendes ut uten underskrift

Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 972 271 160

Eies av (org.nr): 982 440 793

Besøks- og postadr.: Industrivegen 26, 4484 Øyestranda

Telefon: 38 35 02 72

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

E-post: aud@netlandogsonner.no

Kontrollert anlegg
Navn: Netland & Sønner AS

Anleggsnr: 1037.0007.01

Kommune: Kvinesdal

Anleggsaktivitet: Farlig avfall,mottak

Fylke: Vest-Agder

Risikoklasse.:

Tillatelse sist oppdatert: Tillatelse innsamling fra Miljødir.
Omfattes ikke av tilsynet.

Saksnr: 13/6645

Høsten 2013 gjennomføres det en 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
Avviksbehandling
Risikovurdering
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.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten
innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

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
Netland og Sønner AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15. april 2014 på at
avvikene er rettet.
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Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 15. april 2014 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at
avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avvikene er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,-. Kommentarer til varselet kan sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal
dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.
Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Netland og Sønner AS vil bli ilagt et gebyr på kr 11 300,for kontrollen, jf. sats 3. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at
denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.
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.
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Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, § 11-5
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5
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 § 1113)

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 § 11-5)
g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften §
11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Kommentarer:
Det er ingen skriftlige rutine mht. mottak av farlig avfall. Dvs. hva som er farlig avfall og
hvordan det skal håndteres. F.eks. ble det på sorteringsområdet observert bilbatterier.
Det ble nevnt under kontrollen at farlig avfall tas ut fra sorteringsområdet. Det er
imidlertid ingen skriftlige rutiner for hva som er farlig avfall eller hvordan det skal
håndteres. Og hva med ny typer farlig avfall (f.eks. avfall med ftalater)?
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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)
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (Avfallsforskriften
§ 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften §
11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses 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, 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. (Avfallsforskriften § 11-5)
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:
Det er risiko for at avfall som lagres utendørs fører til forurensning. F.eks. batterier som
nevnt ovenfor, EE-avfall (se bilder), isolerglassruter osv. Dette må sees i sammenheng
med at lagring/emballering av avfallet ikke er tilfredsstillende (se bilder), og at det er
dårlig system for merking og å holde orden på stedet.
I tillegg lagres batterier (og kjemikalier?) på
utsiden av inngjerdet område (se bilde til
venstre). Avfallet er dermed ikke sikret mot
uvedkommende utenom åpningstiden.
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Foto:
Ulike typer EE-avfall, blandet
med metallavfall (og også rester
av ei dør). EE-avfall inneholder
tungmetaller og også organiske
miljøgifter, f.eks. bromerte
flammehemmere.
Avfall med miljøgifter skal
sorteres og lagres i egnende
beholdere slik at det ikke er fare
for utslipp.
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Foto:
Sortering og emballering av
farlig avfall innendørs:
Rutiner mht. merking og
emballering må forbedres.
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Foto:
Innendørs hall for sortering
og emballering:
Det er sluk i lokalet som er
koblet på oljeutskiller. Hvor
går utslippet etter
oljeutskiller (til kommunalt
nett)? Hva inneholder
utslippet av oljeforbindelser,
tungmetaller og andre
miljøgifter?

Foto:
Lagring av
isolerglassvinduer
utenførs.
Inneholder disse PCB
eller klorparafiner?
Hvordan skal vinduene
merkes, emballeres og
lagres?
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Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.
Avvik fra:
Avfallsforskriften kapittel. 11
Avfallsforskriften kapittel. 13
Forurensningsloven § 7
Internkontrollforskriften § 5
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensingsloven § 7 sammenholdt
med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (Avfallsforskriften
kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
c) <navn på bedrift> behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
d)<navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009.
(Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Kommentarer:
Ingen avvik.

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.
Avvik fra
Forurensningsloven § 7.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller
grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)
b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn>
(Forurensningsloven § 7)
c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller.
(Forurensningsloven § 7 første ledd)
d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelses vilkår)

Kommentarer:
Se kommentarer og bilder ovenfor.
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Avvik 5: 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/tilbakemelding til avfallsprodusenten
ved feildeklarering (nr. 7)
e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine
og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr.
6)
g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
h) Annet /utdyping

Kommentarer:
Som nevnt under avvik 1 har dere mangelfull opplæring mht. farlig avfall.
Dere er heller ikke kjent med nyere typer farlig avfall (f.eks. avfall med ftalater).
Det er ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall.
I etterkant av tilsynet har dere sendt inn risikovurdering. Basert på avvikene i denne
rapporten, er risikovurderingen mangelfull og/eller blir ikke fulgt opp.

Andre forhold /kommentarer:
Foto:
Blandet treavfall. Sorterer
dere ut impregnert trevirke
og rent trevirke?
Mottak av bikuber på bildet
til venstre: Har dere
vurdert/sjekket om det kan
være sykdom med kubene
(f.eks. åpen yngelråte)? Det
er viktig med gode rutiner
ved håndtering av organisk
materiale (fremmede arter,
smittefare etc.), slik at dette
ikke spres.
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