Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
Vår dato
29.09.2010
Arkiv nr.

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torild Kløvstad Halvorsen, 22 00 36 41

Vår referanse
2010/9689
Deres referanse

Aktiv Tankrens AS
Østre Aker vei 60
0581 Oslo

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Aktiv Tankrens i Verkseier Furulundsvei 9c
Dato for inspeksjonen:
Rapportnummer:
Saksnr. hos Fylkesmannen:

24.09.2010
2010.093.I.FMOA
2010/9689

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Pål Christophersen

Fra Fylkesmannen:
Torild K. Halvorsen
Jens Hertzberg
Ellen Svinndal

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Aktiv Tankrens
under inspeksjonen 24.09.2010.
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.
• Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
• Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen 28.10.2010 på at avvik er rettet. Oppfølgingen etter
inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Fylkesmannen understreker at vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne
inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.
Varsel om gebyr
Vi viser til side 4 for vedtak om kontrollgebyr.
Saksbehandler
Ellen Svinndal vil overta som saksbehandler for endring av tillatelsen. Jens Hertzberg vil
følge opp tilbakemeldinger på avvikene i denne rapporten.

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: Jens Hertzberg
Direkte telefon: 22 00 36 51
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319

Med hilsen

Jens Hertzberg
for Are Hedén
seksjonssjef

Torild Kløvstad Halvorsen
overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.
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Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlig virksomhet
Organisasjonsnr (underenhet): 972 061 832
Besøksadresse: Verkseier Furulundsvei 9c, Oslo

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

Eies av (org.nr): 841 918 142
Telefon: 23 05 27 10
E-post: tankrens@online.no

Kontrollert anlegg
Navn: Aktiv Tankrens
Kommune: Oslo

Anleggsnr:
Anleggsaktivitet: Tankrengjøring,

avgassing av varmepumper

Fylke: Oslo

Risikoklasse.: -

Tillatelse sist oppdatert: 15.01.1997

Saksnr:

Fylkesmannen gjennomførte en kontroll av virksomheten 27.04.2010. På bakgrunn av funn avdekket
under kontrollen ble det bestemt at en ny kontroll skulle gjennomføres innen 3 måneder.
Oppfølgingskontrollen ble gjennomført 24.09.2010.
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.
Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen
2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 28.10.2010 på at avvikene er rettet. Eventuelt
skal det oversendes en tiltaksplan innen fristen. I tiltaksplanen skal det klart fremgå når hvert enkelt
tiltak vil være gjennomført.
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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 ikke plassert i risikoklasse i tillatelsen og skal derfor betale gebyr som
risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale 4 300 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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Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er kommentert under.
d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Tillatelsens
vilkår og avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)
f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på
lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
Kommentarer:
d) Det er støpt fast dekke med oppsamlingsmulighet der det er planlagt å plassere
en 50m3 tank. Det ble opplyst om at oppsmalingskaret vil kunne romme innholdet i
tanken pluss 10%. Virksomheten opplyste om at det var anskaffet holdere for
mellomlagringstanken, slik at den vil stå stødig på det faste dekket.
Foreløpig er det en 50m3 enkelbunnet tank over bakken, som ikke er plassert i
oppsamlingskaret. Denne tanken er dermed uten ekstra sikring mot
utslipp/lekkasjer.
I tillatelsens punkt 2.3.1B står det at spesialavfallet skal oppbevares på minimum
dobbeltbunnede tanker. I samme punkt står det også at området rundt de
nedgravde tankene skal ha fast dekke. Virksomheten har tolket dette som om det
er tankene over bakken som skal være dobbeltbunnede. Dette punktet gjelder
imidlertid også de nedgravde tankene. Dette har medført at virksomheten har
søkt om benyttelse av tankene uten ekstra sikring, men ved kontroll via
miljøbrønn.
f) Det er mangelfull merking av lossestussene for de nedgravde tankene.
Lossestussene var merket med A for A-væske, men bør også merkes med faktisk
innhold. Lossestussene skal være merket med faresymbol. Diesel er miljøskadelig
og helseskadelig og skal merkes med:

Miljøskadelig:
Helseskadelig:

eventuelt
eventuelt

(gammel versjon)
(gammel versjon)

Oppfølging:
Fylkesmannen ber om tiltaksplan for punktene ovenfor.
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Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd. pkt. 6
Grunnlaget for avviket er kommentert under.
f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller
mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser
Kommentarer:
Under kontrollen kunne det ikke forevises en risikovurdering med hensyn til ytre
miljø for anlegget slik det fremstår i dag. Alle tenkelige forhold som kan føre til
forurensning av ytre miljø skal vurderes. Blant annet bør minst følgende vurderes:
• Lekkasje fra anleggets tre nedgravde enkeltbunnede glassfibertanker
tilkoplet miljøbrønn
• Sammenblanding av kjemikalier
• Mulighet for sabotasje/tyveri
• Hvilke kjemikalier anlegget er egnet for
• Lekkasjer ved påfylling
Risikovurderingen skal ende opp i en tiltaksplan med hvem som er ansvarlig for
gjennomføring av tiltaket og med fastsatte frister.
Oppfølging:
Risikovurdering med hensyn til ytre miljø for anlegget og tilhørende tiltaksplan,
sendes til Fylkesmannen.
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Anmerkninger
Fylkesmannen har ingen anmerkinger.

Andre forhold /kommentarer:
Aktiv tankrens har søkt Fylkesmannen om endring av tillatelsen.
Søknaden manglet noe informasjon, og vil ikke behandles videre før følgende er mottatt hos
fylkesmannen:
• Liste over naboer som bør varsles om endringen av tillatelse
• Spesifikasjon for tankene som viser at tankene tilfredsstiller kravene i NS1545
• Spesifikasjon på miljøbrønn
• Tegning som viser hvordan miljøbrønnen fungerer i forhold til mellomlagringstankene
• Risikovurdering med hensyn til ytre miljø for anlegget
Vi ønsker å informere om at endringer av tillatelse er gebyrbelagt, for ytterligere informasjon om
gebyrer til statskassen se forurensningsforskriften § 39.
Forurensningsforskriften § 39-5: Gebyr for endring av tillatelser
For endring av tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser:
Sats 1
Sats 2
Sats 3

kr
kr
kr

44 400
21 000
5 100

Dersom endringen er av en slik karakter at den vil medføre ressursforbruk betydelig ut over det
som ligger til grunn for sats 1, benyttes satsene i § 39-4.

Dokumentunderlag:
•
•
•

Avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall
Virksomhetens tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall datert 15.01.1997
Aktørdetaljer og produsentdetaljer fra Norbas (www.deklarasjon.no)
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