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Avslutning av kontroll og endelig
inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Stena Metall / Wilhelmsen og Sønner, Ausenfjellet
Dato for inspeksjonen: 30.04.2010
Rapportnummer: 2010.022.I.FMOA og 2010.065.I.FMOA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/10352

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler anmerkninger som ble konstatert ved Stena Metall sitt anlegg
for mottak og mellomlagring av farlig avfall på Ausenfjellet under inspeksjonen 30.04.2010.
Wilhelmsen og Sønner (WS) drifter anlegget for Stena Metall.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen. Det har ikke kommet kommentarer
til utkast til rapport. Endelig utgave av kontrollrapport er vedlagt.
Kontrollen ansees som avsluttet.

Jens Hertzberg
for Are Hedén
seksjonssjef

Torild Kløvstad Halvorsen
overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.
Vedlegg: Endelig kontrollrapport

Postadresse:
Postboks 8111
Dep 0032 OSLO

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 36 58
Internett:
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Torild K. Halvorsen
Direkte telefon: 22 00 36 41
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319

Endelig kontrollrapport
Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 983 658 520 (Stena)

Eies av (org.nr): 983 594 506
(Stena)

Besøksadresse: Tretjerndalsvegen 70, 2016 Frogner

Telefon: 63 86 86 00

Bransjenr. (NACE-kode):

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Stena Metall, filial Ausenfjellet, Mottak og
mellomlagring av farlig avfall

Anleggsnr: 0226.0021.01

Kommune: Sørum

Anleggsaktivitet:

Fylke: Akershus

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert:

Saksnr:

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Torbjørn Steensrud (Stena)
Roger Martinsen (WS)

Fra Fylkesmannen:
Torild K. Halvorsen

I perioden 19.–30. april 2010 ble det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall
Utslippskontroll

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 endelig.

Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet
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Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse (tidligere kalt kontrollklasse) 3. Dette
innebærer at virksomheten skal betale 11 200 kr i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

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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Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:

Anmerkning 1: Bruk av organisasjonsnummer ved deklarering
Det er flere anlegg hos Wilhelmsen og Sønner som benytter samme org. nr. ved deklarering
av farlig avfall. Dette medfører at myndighetene ikke kan følge det farlige avfallet ved bruk av
databasen NORBAS. Vi ber om at det benyttes organisasjonsnummeret til underenheten
(bedriftsnummeret), tilknyttet den juridiske enheten, slik at sporbarheten for farlig avfall blir
bedre.
Stena Metall som avfallsprodusent benytter flere org. nr. ved deklarering av farlig avfall. For
2009 er det registrert leveranser av farlig avfall på følgende org. nr. i databasen Norbas:
• 921580207 (slettet 30.05.2007 ref. Brønnøysundregisteret)
• 941453767 (slettet 30.05.2007 ref. Brønnøysundregisteret)
• 977455332 (slettet 30.05.2007 ref. Brønnøysundregisteret)
• 983594506 (aksjeselskap ref. Brønnøysundregisteret)
• 886014732 (slettet ref. Brønnøysundregisteret – også benyttet i 2010)
Flere av org. nr. er slettet i Brønnøysundregisteret. Fylkesmannen anmoder om at
bedriftsnumrene 972647608 (avd. scanpaper), 983658520 og 986878181 (jern og metall),
benyttes, og ikke org. nr. for aksjeselskapet.
I 2009 og 2010 er det registrert feil eller manglende EAL-kode for stoff nr. 7021 Olje- og
fettavfall.

Anmerkning 2: Opprydning etter mindre lekkasjer
Under kontrollen ble det observert flere steder der absorpsjonsmidler var lagt ut. Det ble
opplyst om at det var grunnet mindre lekkasjer. Fylkesmannen anbefaler at rutinen for å
fjerne restene endres slik at absorpsjonsmidler med kjemikalierester ikke blir liggende lengre
enn nødvendig.
Anmerkning 3: Risikovurdering med hensyn til ytre miljø
Det ble opplyst om at det har blitt gjennomført risikovurdering med hensyn til ytre miljø av
farlig avfallsanlegget. Denne ble gjennomført før avdelingsleder for farlig avfall hos
Wilhelmsen og Sønner ble ansatt. Fylkesmannen anbefaler at avdelingslederen fra
Wilhelmsen og Sønner gjøres kjent med risikovurderingen og gis mulighet til å komme med
eventuelle innspill til vurderingene som er gjort.
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Andre forhold /kommentarer:
Under kontrollen var inntrykket at anlegget er drevet på en måte som sikrer at farlig avfall blir
behandlet og mellomlagret forsvarlig.
Wilhelmsen og sønner har et system der de skriver ut strekkoder som limes på beholderne
for farlig avfall. Beholderne sendes deretter ut til kundene. Når beholderen returneres med
farlig avfall, skannes strekkoden og innvekten registreres inn i Norbit. Slik kan det farlige
avfallet følges i datasystemet. Wilhelmsen og Sønner skriver deklarasjonene for sine kunder.
Stena Metall benytter ikke strekkodesystem. De deklarerer avfallet for sine kunder, og
informasjonen legges manuelt inn i Norbit av Wilhelmsen og sønner.

Dokumentunderlag:
Stena Metall sine tillatelser etter forurensningsloven datert 23.05.2003.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11
Wilhelmsen og Sønners internkontrolldokumenter
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