INSPEKSJONSRAPPORT

RENOR AS HOVEDKONTOR
Kompveien 1353 (JE)
1930 Aurskog

Oslo, 28. mai 2019

Deres ref.:
Birthe Hartvedt

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2019/195
Saksbehandler:
Alexander Kristiansen

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Renor Aurskog
Kontrollnummer: 2019.079.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Birthe Hartvedt
Andre deltagere fra virksomheten:
Cathrine Aarstad Olsen
Tone Delerud
Oddvar Martila

Fra Miljødirektoratet:
Alexander Kristiansen
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Jone Rivrud Rygg

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Renor Aurskog den 20. mai 2019.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker
etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:
Virksomheten har utilstrekkelige rutiner for å sikre at oljen som mottas er refusjonsberettiget
Anmerkninger:
Virksomheten kan sende oppdatert informasjon om anlegget og kalibreringsbevis til
Miljødirektoratet
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
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Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: RENOR AS HOVEDKONTOR
Organisasjonsnr.: 971893400

Eies av: 935906865

Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn: Renor Aurskog

Anleggsnr.:

0221.0006.01

Kommune: Aurskog Høland

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling
Tillatelse gitt: 14. desember 1998

Sist endret: 16. november 2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Avgrensning av tema for inspeksjonen:
Godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Styringssystem



Godkjenningen som refusjonsanlegg
for spillolje med tilhørende
vilkårsdokument av 1. oktober 2018

Befaringer på anlegget
Det ble utført befaring til følgende områder/utstyr:
- Mottaksstasjon for tankbiler med spillolje
- Sorteringshaller for småkolli-inkludert stasjon for tømming og overføring til ny
emballasje
- Refusjonstank 1, 2 og 3
- Mellomlagrinstank
- Mellomlagringslokasjoner
- Nansenprøvetaker for uttak av prøve
- Låst kjøleskap for oppbevaring av B-prøver
- Kalibrert målebånd for peiling av tanker
- Stasjon for avlesning av oljetemperatur
Forklaringer
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.
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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
Renor Aurskog plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Renor Aurskog innen 15. september 2019 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Alexander
Kristiansen.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. mai 2019.
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll 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 Renor Aurskog bli ilagt et gebyr på kr 19 700,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, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.
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 Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har utilstrekkelige rutiner for å sikre at oljen som mottas er refusjonsberettiget
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Avvik fra:
Godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje, datert 17. desember 2010
Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak spillolje, datert 1 oktober 2018, punkt 2.1 og 3.4
Kommentarer:
Kontroll med at olje som mottas som refusjonsberettiget spillolje overholder de gitte kravene til å
være refusjonsberettiget spillolje er sentralt i refusjonsordningen.
Virksomheten har en plikt til å påse at avfallsprodusenten og eventuelle mellomledd leverer i
henhold til kravene.
Som en del av arbeidet med å påse dette inngår virksomheten skriftlige avtaler med de som de
mottar spillolje fra.
I disse avtalene inngår ikke krav til at oljen som mottas som refusjonsberettiget spillolje er av
typene gitt i vilkårsdokumentet punkt 1.1.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten kan sende oppdatert informasjon om anlegget og kalibreringsbevis til
Miljødirektoratet
Kommentarer:
Mellomlagringstanker
Mellomlagring av spillolje skal kun skje på mellomlagringstanker som er registrert hos
Miljødirektoratet (vilkårsdokumentet punkt 2.3 og 4.2). Hos Miljødirektoratet var det registrert 8
mellomlagringstanker, men virksomheten har redusert dette til 1 tank. Dette er en av de
opprinnelige 8 registeret.
Virksomheten kan sende oppdatert oversikt over mellomlagringstanker til Miljødirektoratet.
Kalibreringsbevis for refusjonstanker
Virksomheten har oversendt kalibreringsbevis for refusjonstanker til Miljødirektoratet, men i disse
manglet volum tom tank. Det foreligger oppdaterte kalibreringsbevis der volum tom tank er oppgitt.
Virksomheten kan sende disse til Miljødirektoratet.

8. Andre forhold
Mellomlagrinstanker
Virksomheten har redusert antall mellomlagringstanker fra 8 til 1.
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9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:







Kart over virksomhetens anlegg som viser refusjonstanker, mellomlagrinstank og
mellomlagringslokasjon
Kalibreringsbevis for refusjonstank 1, 2 og 3
Kalibreringsbevis for målebånd (2 stk)
Prosedyre: Håndtering av spillolje
Internt arbeidsdokument: Retningslinjer spillolje
Vedlegg til avtale med leverandør av refusjonsberettighet spillolje, tekniske krav
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