Fylkesmannen i Oslo og Akershus

RUNES CONTAINERSERVICE AS
Sandumveien 105
1960 Løken

Oslo, 27.august 2018

Deres ref.:
Runar Nyjordet Nadden

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/16868
Saksbehandler:
Anette Strømme

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Runes
Containerservice AS sorteringanlegg Bergsjø
Kontrollnummer: 2018.050.I.FMOA
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Runar Nyjordet Nadden

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Anette Strømme
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Runes Containerservice AS
sorteringsanlegg Bergsjø den 09.08.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi
ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:




Runes Containerservice AS har avvik på internkontroll
Runes Containerservice AS har avvik på håndtering av farlig avfall
Runes Containerservice AS har avvik på håndtering av næringsavfall

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
Anette Strømme
dato

kontrollør

Jens Hertzberg

fagsjef
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:
 Aurskog Høland kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: RUNES CONTAINERSERVICE AS
Organisasjonsnr.: 976340620

Eies av: 980438740

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

Kontrollert enhet
Navn:

Runes Containerservice AS sorteringsanlegg Bergsjø

Kommune: Aurskog Høland

Anleggsnr.: 0221.0026.01
Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 07.04.2017

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann



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
Runes Containerservice AS sorteringsanlegg Bergsjø plikter snarest å rette opp de avvik
som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp
slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Anette Strømme.

4. Pålegg om opplysninger
Runes Containerservice AS sorteringsanlegg Bergsjø må sende Fylkesmannen i Oslo og
Akershus følgende opplysninger innen 10. desember 2018 (jf. forurensningsloven § 49):








Dokumentasjon på klimavern for impregnert trevirke
Rutine for deklarering av farlig avfall
Rutine for mottakskontroll av avfall
Rutine for avvikshåndtering
Oppdatert miljørisikovurdering
Kompetanseplan
Beredskapsplan

Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har
plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten
(jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9.
august 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 Runes Containerservice AS
sorteringsanlegg Bergsjø bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften § 39-7. 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 Oslo og Akershus. 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.
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6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Runes Containerservice AS har avvik på internkontroll
Avvik fra:
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), §5, annet ledd
- Tillatelsen punkt 3.4, 4.1, 6
Funn:






Runes
Runes
Runes
Runes
Runes

Containerservice
Containerservice
Containerservice
Containerservice
Containerservice

AS
AS
AS
AS
AS

mangler
mangler
mangler
mangler
mangler

skriftlig rutine for mottakskontroll av avfall
skriftlig rutine for avvikshåndtering
oppdatert miljørisikovurdering
beredskapsplan
kompetanseplan

Kommentarer:
Ut fra tillatelsen skal Runes Containerservice AS etablere internkontroll for sin virksomhet
som sikrer at vilkårene satt i tillatelsen og annet relevant regelverk i forhold til ytre miljø
overholdes. Rutinene skal dokumenteres og det skal fremgå hvem som er ansvarlig for å
følge disse. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Rutine for mottak av avfall må gjøres skriftlig. Anlegget skal ha et aktivt system og
tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sikre at avfallet er sortert og håndtert
korrekt. Feilsortert avfall og ulovlig avfall som er kommet inn på anlegget skal registreres
som avvik. Runes Containerservice AS skal loggføre sin mottakskontroll og avvik som
oppdages.
Det må utarbeides en rutine for avvikshåndtering, dette skal dokumenteres skriftlig.
Virksomheten registrerer avvik som omhandler feil ved mottak og sortering, men rutinen
er ikke skrevet ned. Avvikssystem må også omhandle ytre miljø. Rutinen må ta for seg
hva som er avvik, årsaken til at avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting av
strakstiltak for å rette opp i avvikene og iverksette avbøtende tiltak for å hindre at
lignende avvik skal skje igjen. Brudd på tillatelsen skal også avviksføres. Eksempler på
avvik kan være feil lagring av avfall, avfall lagret lenger enn krav satt i tillatelsen, mottak
og bruk av masser som kan medføre grunnforurensning med mer.
Runes Containerservice AS må gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet og
vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal gjelde
normal drift ved anlegget og akutt forurensning til ytre miljø, eksempelvis utslipp av
slokkevann ved brann. Miljørisikovurderingen må tilpasses krav i ny tillatelse. Det må
være en bevissthet om at nyttiggjøring av næringsavfall på anlegget kan medføre risiko
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for at disse inneholder stoffer som kan medføre forurensning til grunn. Flere aktiviteter
ved anlegget bør synliggjøres i miljørisikovurderingen, eksempelvis lagringstid av flis og
rent trevirke, lagring av plast og impregnert trevirke samt stål og jern, mottak av
masser/næringsavfall som brukes til utfylling på tomten (påse at disse ikke er
forurenset), snøhåndtering med mer. Eksemplene nevnt her er ikke uttømmende.
Runes Containerservice AS må utarbeide en beredskapsplan mot akutt forurensning.
Etablering av beredskap skal gjøres på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de
risikoreduserende tiltak som er iverksatt. Beredskapen må være tilpasset den
miljørisikoen som bedriften til enhver tid representerer.
Ut fra tillatelsen plikter Runes Containerservice AS å utarbeide planer for
kompetanseutvikling for alle medarbeidere som er involvert i mottakskontroll og
håndtering av farlig avfall og EE-avfall. Plan for kompetanse og kunnskapsøking skal
dokumenteres skriftlig.

Avvik 2
Runes Containerservice AS har avvik på håndtering av farlig avfall
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 4.3, 1.4
Funn:
 Runes Containerservice AS mangler skriftlig rutine for deklarering av farlig avfall
 Runes Containerservice AS mangler årlig levering av farlig avfall
 Runes Containerservice AS mangler klimavern for impregnert tre (farlig avfall)
Kommentarer:
Skriftlig rutine for deklarering av farlig avfall i avfallsdeklarering.no må på plass. Rollen
Runes Containerservice AS har som henholdsvis avfallsprodusent og aktør må beskrives i
rutinen. Farlig avfall som oppstår på grunn av bedriftens aktivitet, eller er mottatt fra
private husholdninger, skal deklareres på Runes Containerservice AS som
avfallsprodusent. Alt farlig avfall som mottas av bedrifter/ andre avfallsprodusenter, skal
deklareres på bedriften hvor avfallet har oppstått, da Runes Containerservice AS her blir
aktør. Runes Containerservice AS må ha rutiner for å sørge for at næring, som leverer
farlig avfall til anlegget, deklarerer dette på seg selv som produsent. Et alternativ er at
Runes Containerservice AS får fullmakt til å fylle ut avfallsdeklarering på vegne av
bedrift/avfallsprodusent.
Det farlige avfallet som oppstår på anlegget skal leveres til lovlig mottak minst 1 gang pr
år og deklareres i avfallseklarering.no ved levering. Plikten inntrer når den totale
mengden overstiger 1 kg. I følge tillatelsen skal farlig avfall som anlegget mottar fra
bedrifter/avfallsprodusent maksimalt lagres i 6 måneder.
I følge tillatelsen skal lagring av farlig avfall skje under tak/klimavern og fast dekke.
Dette er mangelfullt for lagring av impregnert tre.
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Lagring av impregnert trevirke i containere. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Avvik 3
Runes Containerservice AS har avvik på håndtering av næringsavfall
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 1.3
Funn:
 Runes Containerservice AS overskrider tillatt lagringsmengde og lagringstid for
behandlet og/eller sortert næringsavfall
Kommentarer:
Runes Containerservice AS bryter tillatelsen på tillatt mengder og lagringstid for
behandlet og/eller sortert næringsavfall, herunder flis og rent trevirke. Dette ble forklart
med sesongvariasjon i tilbud og etterspørsel for treverk og flis. Det ble oppgitt under
tilsynet at anlegget får inn større mengder treverk på sommer, men flis leveres
høst/vinter.
Runes Containerservice AS må ha rutiner som sørger for at mottak og lagring av avfall
skjer i henhold til vilkårene i tillatelsen. Brudd på tillatelsen skal behandles som avvik.
Årsaken til at avvikene oppstod og tiltak for å hindre nye avvik skal beskrives.
Dersom virksomheten har behov for å utvide rammene for mottak og lagring av flis og
rent trevirke må dere sende en søknad til oss om det.
Dersom dere har spørsmål om en slik søknad ta kontakt med Ingvil Grande 22003664.
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Lagring av tre og flis. Foto: Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

8. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold
Anlegget er lokalisert i et grustak og er ikke tilknyttet kommunens avløpsnett.
Runes Containerservice AS bruker teglstein for å planere deler av området. Tegl brukes
også som dekke over grus for å redusere støvdannelse.

Gjenbruk av masser. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bestemmelsene i forurensningsloven § 32 åpner for at avfall (tegl) kan brukes til nyttige
formål der det erstatter bruken av andre materialer (eks grus) som ellers ville blitt brukt.
Dette forutsetter at teglen er egnet for formålet og at mengden som benyttes må være i
samsvar med behovet. Det er ikke tillatt å bruke tegl til planering eller andre tiltak bare
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for å bli kvitt teglmassene. Det skal altså være et reelt behov for å bruke massene, altså
at tiltaket ville blitt utført uansett. Teglen som eventuelt brukes til nyttige formål må
være ren slik at grunnen eller omgivelsene ikke blir forurenset.

10. 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

11. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Avfallsdeklarering.no (M421)
 Farlig avfall fra bygg og anlegg (M-29)
 Gebyr ved kontroll (M-297)
 Håndtering av farlig avfall (M-284)
 Har virksomheten din farlig avfall (M-550)
 Farlig avfall fra bygg og anlegg (M-29)
 Mottak kan ikke lenger deklarere produsentens avfall i sitt navn
 Mange anlegg for farlig avfall bryter miljøreglene
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