INSPEKSJONSRAPPORT

RENOR AS HOVEDKONTOR
Kompveien 1353
1930 Aurskog

Oslo, 8. mai 2015

Deres ref.:
Jan Ove ødegård

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2013/1694
Saksbehandler:
Britt Endre

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Renor, Aurskog
Kontrollnummer: 2015.009.U.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Jan Ove ødegård
Andre deltagere fra virksomheten:
Cathrine Årsdal Olsen
Bård Olsen

Fra Miljødirektoratet:
Britt Endre
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Henning Gøthesen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Renor, Aurskog (Renor, Aurskog) den 30.
april 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen
to uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
 Virksomheten har mer farlig avfall på lager enn tillatelsens rammer per. 31.12.2014
 Renor AS har farlig avfall lagret lengre enn 12 måneder
 Feil i egenrapporteringen for 2014 til Miljødirektoratet

Anmerkninger:
 Renor AS, Aurskog har dokumentasjonen for den finansielle sikkerhetsgaranti hos Renor AS,
Brevik og det kunne ikke fremlegges dokumentasjon som viser om den finansielle
sikkerhetsgarantien er i tråd med avfallsregnskapet for 2015 (verdivurdering negativt lager)
 Virksomheten bruker feil organisasjonsnummer ved deklarering av farlig avfall

Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Tel: 73 58 05 00 (+femsifret nr.) | Faks: 73 58 05 01 | Org.nr: 999 601 391
Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96, 0663 Oslo | Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljodirektoratet.no

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Renor, Aurskog må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juni 2015 som dokumenterer at avvik er
rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

7. mai 2015

Britt Endre

dato

kontrollør

Einar Knutsen
Miljødirektoratet

seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:
 Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen
 Aurskog Høland kommune
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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

Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 14. desember 1998

Sist endret: 16. november 2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle
hendelser.
Inspeksjonstema
 internkontroll
 avfallshåndtering




farlig avfall
tillatelse

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
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 1. juni 2015 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.
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Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er
vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp innen samme frist.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Britt
Endre.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Renor, Aurskog
er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15 900,- i gebyr for den
gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.
Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til
statskassen.

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 mer farlig avfall på lager enn tillatelsens rammer per. 31.12.2014
Avvik fra:
Avvik fra: Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Renor AS Aurskog pkt. 3.3 Lagring
av farlig avfall
Kommentarer:
Renor AS har tillatelse til at maksimalt lagret farlig avfall på virksomhetens område ikke skal
overskride 750 tonn. I følge egenrapporten for 2014 var det per. 31.desember lagret 820 tonn farlig
avfall på lager, 70 tonn over tiltatt mengde. Under inspeksjonen ble det opplyst og framlagt
dokumentasjon på at det per 31.januar 2015 var 654 tonn og per 31.mars 2015 var 627 tonn farlig
avfall på lager.
Renor AS opplyser under inspeksjonen at de har hatt mye farlig avfall på lager i 2014. For enkelte
farlig avfallstyper har lagringsmengden økt i løpet av 2014. Dette skyldes blant annet at det har
vært hatt stopp i nedstrømsløsninger og av bygging av nytt nøytraliseringsanlegg. Det gjelder for
disse farlig avfallstypene:
(7081) kvikksølvholdig avfall
(7261) brannslukningspulver
(7091) uorganisk avfall med og uten ammonium og nitrat
(7131) syrer, uorganiske
(7134) surt organisk
(7132) baser, uorganiske
(7122) sterkt reaktive stoffer
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Renor AS opplyser under inspeksjonen at de har gjort tiltak i 2015 for å få redusert den totale
lagringsmengden for farlig avfall. De har selv satt 500-600 tonn som eget krav til lagringsmengde for
å kunne ta hånd om stopp i nedstrømsløsninger eller mottak av store mengder farlig avfall. Tiltak
som er gjennomført er blant annet:
 Bygging av nytt nøytraliseringsanlegg, i drift fra 1.januar 2015
 Bygging av nytt tappingsanlegg for brannsikringsutstyr i Renor sitt anlegg i Bjørkelangen
 Bygging av nytt pulveranlegg for brannpulver
 Eksport av brannpulver til Tyskland i 2015
 Eksport av gassflasker med ukjent innhold til Tyskland
 Eksport av surt organisk avfall
 Eksport av cyanid på stykkgods til Sverige
 En ansatt som jobber for å sikre nedstrømsløsninger for farlig avfall i tillegg til en som
følger opp gjeldene samtykker.
 Eksport av kvikksølvholdig avfall til Tyskland som straks er i orden

Avvik 2
Renor AS har farlig avfall lagret lengre enn 12 måneder
Avvik fra:
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Renor AS Aurskog pkt. 3.2 Lagringstid og
forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, § 11-8 Leveringsplikt
Kommentarer:
I følge tillatelsen og avfallsforskriften skal farlig avfall leveres til godkjent håndtering minst en gang
per år. Renor AS opplyser at de følger opp alt farlig avfall som mottas, og at det for hver måned
sjekkes ut om avfallet er behandlet/viderelevert. Dersom det ved månedesslutt er noe farlig avfall
som har vært lagret mer enn 12 måneder, skrives det avvik og tiltak foreslås. Avviket lukkes ikke før
det farlige avfallet er levert.
For 2015 har kvikksølvholdig avfall (scale) vært lagret over 12 måneder. De er i ferd med å
eksportere avfallet for samtykket for eksport skal snart være klart.
Avvik 3
Feil i egenrapporteringen for 2014 til Miljødirektoratet
Avvik fra:
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Renor AS Aurskog 13.4 Rapportering
Kommentarer:
Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere sine miljødata til Miljødirektoratet i henhold til
direktoratets veileder for egenrapportering. Deriblant skal farlig avfall levert til mottaker i Norge og
utlandet registreres.
Ved gjennomgang av egenrapporten for 2014 over farlig avfall som er levert, er det store avvik fra
det som er registrert i Norbas (registeret i Norge over levert farlig avfall). Dette baseres på følgende
observasjoner:
- For avfallsstoffnummer 7021 er det i egenrapporten for 2014 angitt 47,4 tonn mens det i
Norbas er registrert 33 tonn.
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For avfallsstoffnummer 7098 er det i egenrapporten for 2014 angitt 2,8 tonn mens det i
Norbas ikke er registrert noen levering av dette i 2014.
For avfallsstoffnummer 7152 framgår det av Norbas at det er levert 6,2 tonn. Virksomheten
har i egenrapporten ikke registrert at de har levert denne avfallsfraksjonen, men under
tilsynet ble det opplyst at det var gjort to leveringer av dette på totalt 3,75 tonn til
sammen.
For avfallsstoffnummer 7051 framgår det av Norbas at det er levert 3,8 tonn. Virksomheten
har i egenrapporten ikke registrert at de har levert denne avfallsfraksjonen, men under
tilsynet ble det opplyst at det var levert 2 kg av dette i 2014.
For avfallsstoffnummer 7135 er det i egenrapporten for 2014 angitt 1,2 tonn mens det i
Norbas er registrert 2,5 tonn.
For avfallsstoffnummer 7165 er det i egenrapporten for 2014 angitt 11,8 tonn mens det i
Norbas er registrert 55 tonn.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Renor AS, Aurskog har dokumentasjonen for den finansielle sikkerhetsgaranti hos Renor AS,
Brevik, og det kunne ikke fremlegges dokumentasjon som viser om den finansielle
sikkerhetsgarantien er i tråd med avfallsregnskapet for 2015 (verdivurdering negativt lager)
Kommentarer:
Renor AS har en finansiell sikkerhetsgaranti fra 2012 som Miljødirektoratet har godkjent. Den
finansielle sikkerheten skal ifølge dokumentene oppdateres årlig. Under inspeksjonen ble det lagt
fram dokumentasjon på avfallsregnskapet som viser de fremtidige kostnadene til behandling av
dette avfallet inkludert transportkostnader som er langt høyere enn den finansielle sikkerheten fra
2012. Under inspeksjonen kunne det ikke fremlegges en oppdatert sikkerhetsgaranti med
begrunnelse. Det ble opplyst at Renor Brevik sitter på denne dokumentasjonen.
Anmerkning 2
Virksomheten bruker feil organisasjonsnummer ved deklarering av farlig avfall
Kommentar:
Det viser seg at virksomheten benytter organisasjonsnummeret til Renor AS (org.nr: 935906865) når
de deklarerer farlig avfall. I de tilfellene hvor avfallsprodusenten er en del av et konsern er det
underenhetsnummeret som skal brukes, dvs org.nr: 971893400 i dette tilfellet.

8. Andre forhold
I tillegg til nytt pulveranlegg og nøytraliseringsanlegg har virksomheten 4 nye carporter (kaldt lager
med sniffanlegg, eget verksted (varmt lager). Virksomheten har betongdekke på de meste av
uteområdet, og hallene har kummer og oppsamling.
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Renor AS er ISO 9001 og 14001 sertifisert. De opplyser at de i løpet av 2016 også skal ISO 18001
sertifiseres.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Egenrapporten 2014

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:






Avviksrapporter fra 2014 og 2015
Deklarasjonsskjema
Nøkkeltall 2015 fram til uke 14
Oversikt over lagret farlig avfall lagret 2014 og 2015
Verdivurdering negativt lager pr. 31.3.2015
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