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AKTIV TANKRENS AS
Østre Aker vei 60 (JE)
0580 Oslo

Oslo, 12. desember 2018

Deres ref.:
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Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/26866
Saksbehandler:
Jens Hertzberg

Inspeksjonsrapport: Kontroll ved Aktiv Tankrens AS,
Oslo. Kontrollnummer: 2018.013.I.FMOA
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Pål Christophersen
Andre deltagere fra virksomheten:
Rakel Kristina Hauge

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Jens Hertzberg
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:
Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 28.11.2018 ved Aktiv Tankrens AS,
hovedlokalitet med lager i Østre Aker vei 60 og mellomlager i Verkseier Furulunds vei 9c.
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 1 anmerkning under
inspeksjonen.
Avvik:
- Virksomhetens internkontroll er mangelfull innen ytre miljø
- Virksomheten har mangler i sin deklarering av farlig avfall
- Virksomheten har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av
tankanlegget ved Verkseier Furulunds vei 9c
Anmerkning:
- IBC-konteinere i Østre Aker vei 60 med blant annet parafin og fyringsolje er
fortsatt lagret uten ekstra barriere mot potensiell avrenning til overvannskum
med utløp til Alna. Lagerområdet var imidlertid nå inngjerdet

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 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
12. desember 2018 Jens Hertzberg
dato

kontrollør

Kari Skogen

seksjonssjef
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:
 Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: AKTIV TANKRENS AS
Organisasjonsnr.: 972061832

Eies av: 841918142

Bransjenr. (NACE-kode): 81.299 - Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted

Kontrollert enhet
Navn:

Aktiv Tankrens AS (Hovedlokalitet med lager)

Kommune: Oslo

Anleggsnr.: 0301.0367.01
Fylke: Oslo

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring
Tillatelser gitt: 21.11.14 (Østre Aker vei 60) og 8.6.12
(Verkseier Furulunds vei 9c)

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
 Avfall



Tanklagring

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
Aktiv Tankrens AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Aktiv Tankrens AS innen
15. januar 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber
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også om at anmerking 1 kommenteres samt bruk av oljeutskiller som beskrevet under
andre forhold (pkt 8).

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Jens Hertzberg.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28.
november 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 Aktiv Tankrens AS 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.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomhetens internkontroll er mangelfull innen ytre miljø
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Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 2. ledd, pkt 1, 6, 7 og 8
Funn:
- Det manglet oversikt over krav som er av særlig viktighet for virksomheten (se avvik
3, tanklagring)
- Det er manglende skriftlige rutiner for håndtering og deklarering av farlig avfall (se
avvik 2)
- Virksomhetens miljørisikoanalyse har ikke vært gjenstand for årlig gjennomgang
- Det mangler en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt
Kommentarer:
Manglende rutiner og manglende miljørisikovurdering for tankanlegget er omtalt i avvik
3. Manglende rutiner for håndtering og deklarering av farlig avfall er omtalt i avvik 2.
Når det gjelder årlig gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den oppdateres som
følge av endringer i drift eller endringer i lovverk var det markert med gule lapper i en
perm. Dette var markering for beskrivelser som det var behov for å endre. Permen
inneholdt både nye og gamle rutiner / dokumenter og tillatelser. Det må skilles på hva
som er gjeldende og hva som har historisk verdi. Videre var rutinene datert i perioden
fra 1996 – 2016, slik at en årlig systematisk gjennomgang ikke kunne dokumenteres.
Virksomheten har i sin oversendte risikokartlegging fra mars 2014 etter siste kontroll fra
Fylkesmannen beskrevet at en risikoanalyse vil bli foretatt årlig sammen med HMSgjennomgangen. Det kunne imidlertid ikke dokumenteres at det var gjennomført en
oppdatert risikovurdering siden den gang. Se ellers anmerking 1 for kommentar
vedrørende lagring av IBC-konteinere nær overvannskum.

Avvik 2
Virksomheten har mangler i sin deklarering av farlig avfall
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7.
Avfallsforskriften § 11-14.
Funn:
- Det kunne under kontrollen ikke framvises skriftlige rutiner for håndtering av farlig
avfall herunder hvordan virksomheten gjennomfører elektronisk deklarering av farlig
avfall i avfallsdeklarering.no.
- Aktiv Tankrens AS deklarerer avfall på seg selv som avfallsprodusent for avfall som
er mottatt fra virksomheter. Det ble under kontrollen vist eksempler på leveranser i
2018 fra større aktører slik som Dynea, Leca Rælingen og Veidekke Entreprenør hvor
Aktiv Tankrens har ført seg selv opp som avfallsprodusent.
Kommentarer:
Aktiv Tankrens må påse at avfallsprodusenten selv deklarerer farlig avfall når dette
hentes, alternativt å innhente fullmakt fra produsenten til å deklarere avfallet på vegne
av avfallsprodusenten (konsulentrollen).
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Skriftlige rutiner som beskriver hvordan virksomheten skal deklarere må utarbeides.

Avvik 3
Virksomheten har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget
ved Verkseier Furulunds vei 9c.
Avvik fra:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §18-6
Funn:
- Virksomheten har ikke beskrevet / dokumentert den tekniske tilstand for
oppsamlingsbasseng/barriere rundt tankene.
- Virksomheten har ikke utarbeidet/satt kriterier for hva som regnes som
tilfredsstillende teknisk tilstand for tankanlegg i sitt internkontrollsystem
- Virksomheten mangler skriftlig vedlikeholdsprogram for tankanlegget.
- Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankanlegget.
- Virksomheten mangler merking av innholdet på tankene.
Kommentarer:
Aktiv Tankrens AS har 2 stk enkeltbunnede overgrunnstanker på 50 m3 med C-væsker
(fyringsoljer) i Verkseier Furulunds vei 9c. Disse er sikret med støpt betongkant rundt,
men har ikke klimavern/tak. Det ble opplyst at regnvann og eventuelt spill som samles
opp blir sugd opp og transportert til verksted og drenert gjennom oljeutskiller i Østre
Aker vei 60. Se ellers omtale under andre forhold pkt 8.
Det er også i bruk 3 stk 15 m3 nedgravde tanker for drivstoff (A-væske). Kommentarene
som følger gjelder primært krav som gjelder overgrunnstankene.
Virksomheten kunne ikke vise noe skriftlig dokumentasjon/rutiner for drift, overvåking og
vedlikehold av tankanlegget ved tilsynet. Kravene oppsummeres under;
Teknisk tilstand og vedlikehold
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende
tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes
som tilfredsstillende teknisk tilstand.
For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og
gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for
forurensning.
Rutiner for drift
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyres etableres og
vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i
driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges opp.
Overvåking
Rutiner og tekniske overvåkingssystemer som er nødvendige må etableres for å
oppdage fare for eller inntrådt forurensning.
Rutinene og overvåkingssystemene skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing,
overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike aktiviteter.

Inspeksjonsrapport 2018.013.I.FMOA
Versjon 2018.01.09

Side 6 av 8

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
IBC-konteinere i Østre Akers vei 60 med blant annet parafin og fyringsolje er fortsatt
lagret uten ekstra barriere mot potensiell avrenning til overvannskum med utløp til Alna.
Lagerområdet var imidlertid nå inngjerdet.
Kommentarer:
Manglende barriere ble også påpekt ved forrige kontroll fra Fylkesmannen i 2013. Det ble
da gitt avvik for lagring uten tilstrekkelig sikring mot utslipp. Det kunne ikke under
kontrollen den 28.11.18 framvises en oppdatert risikovurdering som beskrev lagring av
farlig avfall. Risikokartleggingen som ble gjort i mars 2014 omtalte heller ikke denne
mellomlagringen. Lagerområdet har imidlertid blitt inngjerdet siden kontrollen i 2013.
Lagringsplassen er like ved en overvannskum. Tatt i betraktning at industriområdet ikke
er inngjerdet og er tilgjengelig store deler av døgnet så bør en vurdere løsning / barrierer
som ytterligere reduserer risikoen for utslipp.

IBC-konteinere, er inngjerdet, men lagret like ved overvannskum. Foto: Fylkesmannen i
Oslo og Akershus

8. Andre forhold
Det ble opplyst at regnvann og eventuelt spill som samles opp fra oppsamlingssikring
rundt overgrunnstankene (jf avvik 3) blir sugd opp og transportert til verksted og drenert
gjennom oljeutskiller i Østre Aker vei 60. Denne oljeutskilleren er det gårdeier som har
ansvar for, men det er også andre virksomheter enn Aktiv Tankrens som benytter denne.
Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten som er myndighet etter
forurensningsforskriften kap 15 for oljeutskilleren.
Når det gjelder bruk av oljeutskiller som renseanlegg for oljeholdig overvann så må
virksomheten kunne verifisere at drensvannet de slipper ut ikke medfører nevneverdig
skade og ulempe. Siden det her kun er oljeforurenset overvann og ikke
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dispergeringsmidler eller andre vannløselige komponenter så vil oljeinnholdet etter
rensing sannsynligvis være under påslippsgrensen på 50 mg olje /liter, forutsatt at den
hydrauliske belastning/ oppholdstid i utskilleren er tilstrekkelig.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:



Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 18.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap 11,
Deklarering.

Brosjyrer/infoark utdelt:
 Veileder til tankforskriften
 Kopi av brev fra Miljødirektoratet 14.6.2018: «Informasjon til tidligere innsamlere
av farlig avfall (kopi også vedlagt rapporten).
 Kopi av nettartikkel fra Miljødirektoratet pr 8.9.2017: «Mottak kan ikke lenger
deklarere produsenters avfall i sitt navn» (kopi også vedlagt rapporten).
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