Fylkesmannen i Buskerud
Miljøvernavdelingen

Ragn-Sells AS
Postboks 49
2001 Lillestrøm

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Lier avfallsdeponi, Ragn-Sells AS
Dato for inspeksjonen: 29. juni 2010
Rapportnummer: 2010.063.I
Saksnr. hos Fylkesmannen: 07/3772

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Johnna Henningsen
Vidar Olsen

Fra Fylkesmannen:
Marianne Seland
Kirsten Kleveland

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Ragn-Sells AS under
inspeksjonen ved Lier avfallsdeponi 29. juni 2010.
Denne 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.

Fylkesmannen avdekket to avvik og under inspeksjonen.
• deponiansvarlig varsler ikke Fylkesmannen ved avvisning av lass
• deponiet har ikke utstyr for kontinuerlig måling av sigevannet, og vedlikeholdet av
sigevannssystemet er ikke tilfredsstillende
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Ragn-Sells AS om en skriftlig bekreftelse innen 29. oktober 2010 på at avvikene er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Rapportdato: 13. september 2010

Marianne Seland

Agnes Bjellvåg Bjørnstad, seniorrådgiver

Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 952 187 627

Eies av (org.nr): 952 187 627

Besøksadresse: Ringeriksveien 241, 3400 Lier

Telefon: 67 91 01 00

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

E-post: info@ragnsells.no

Kontrollert anlegg
Navn: Lier avfallsdeponi

Anleggsnr: 0626.0085.03

Kommune: Lier kommune 0626

Anleggsaktivitet: Deponering

Tillatelse gitt: 27. juni 2007

Risikoklasse: 3
Saksnr: 07/3772

Bakgrunnen for inspeksjonen:
Denne inspeksjonen inngår i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot deponier og avfallsprodusenter som
leverer avfall til deponering.
Tilsynsaksjonen skal bidra til at deponiene drives på en slik måte at utslippene av klimagasser og
miljøgifter blir lavest mulig. Hovedfokus i 2010 er kontroll med etterlevelse av krav til håndtering av
deponigass og sigevann. Økt oppsamling av deponigass er det viktigste klimatiltaket som Klima- og
forurensningsdirektoratet har identifisert på avfallsområdet i Klimakur 2020. Tilsynsaksjonen skal
også bidra til å redusere ulovlig deponering av avfall på deponier ved å følge opp resultatene fra
fjorårets kontroll.
Regelverk
• Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
første ledd/andre ledd og § 29
• Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
kapittel 9 om deponering av avfall og kapittel 11 om farlig avfall
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
• Deponiets tillatelse gitt av Fylkesmannen etter forurensningsloven
Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no
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 tillatelse).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene
som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
Ragn-Sells AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 29. oktober 2010 på at
avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 29. oktober 2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon
på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avvikene er rettet innen et nærmere angitt tidspunkt etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med
kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt.
Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr
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 3.
Dette innebærer at virksomheten skal betale 11 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik: 1:

Den driftsansvarlige har deponert avfall i strid med avfallsforskriften
eller tillatelsen

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og/eller deponiets
tillatelse etter forurensningsloven

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har adgang til å
deponere i henhold til avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6 og/eller 9-11, jf. vedlegg II pkt. 2.
b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å
deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert
c) Den driftsansvarlige har deponert avfall sammen som ikke er tillatt å deponere i
samme deponicelle i henhold til avfallsforskriften § 9-1, jf. vedlegg II pkt. 2.3.
d) Annet (angi hva):
Kommentarer:

Avvik: 2: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder for mottak av
avfall
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Den driftsansvarlige har ikke etablert tilfredsstillende rutiner for å påse at avfall som
mottas for deponering oppfyller relevante krav i avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6 og 9-11, jf.
vedlegg II pkt. 2 og deponiets tillatelse (internkontrollforskriften § 5 nr. 7).
b) Den driftsansvarlige sørger ikke for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing
(avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
c) Den driftsansvarlige sørger for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing,
men inspeksjonen er mangelfull (avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
d) Den driftsansvarlige deponerer avfall som har mangelfull/manglende dokumentasjon
på basiskarakterisering (avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
e) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvisning av avfallslast
(avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
f) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver
(avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
g) Annet (angi hva):
Kommentarer:
Virksomheten varsler ikke Fylkesmannen ved avvisning av lass til deponiet, selv
om det står beskrevet i rutine D3-802 at det skal varsles.

Det er sjelden at lass kommer så langt som til vekta før de avvises. De fleste
leveranser er avklart på telefon i forkant.

Avvik: 3: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder registrering og
dokumentasjon av avfall
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
og § 9-12

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Den driftsansvarlige fører ikke register over deponert avfall (§ 9-12).
b) Den driftsansvarliges registrering av deponert avfall er mangelfull (§ 9-12).
c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av sammendraget av
basiskarakteriseringen (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).
d) Annet (angi hva):

Kommentarer:

Avvik: 4 Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og
testing av avfall
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Stikkprøvekontrollen ved mottak er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
b) Dersom den driftsansvarlige overlater prøvetaking og testing til andre: Prøvetaking
og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
c) Dersom den driftsansvarlige selv gjennomfører prøvetaking: Prøvetakingsrutiner er
ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
d) Dersom den driftsansvarlige selv gjennomfører testing: Testing av avfallet skjer ikke
under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks.
gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
e) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf.
vedlegg II pkt 3).
f) Prøvetakingsstrategi mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
g) Prøvetakingsstrategi sikrer ikke representative prøver eller er mangelfull på andre
måter (§ 9-11, jf. vedlegg II, pkt 3)
h) Annet (angi hva):
Kommentarer:

Avvik 5:

Kravene som gjelder gasskontroll overholdes ikke

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) og deponiets tillatelse av <dato> etter forurensningsloven

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Den driftsansvarlig har ikke truffet tiltak for å ha tilstrekkelig kontroll med
opphopning og utlekking av deponigass (utslippstillatelsen, vilkår xx).
b) Dersom ikke gassanlegg: Den driftsansvarlig har ikke sørget for utredning av
gasspotensialet og mulighet for oppsamling og behandling av deponigassen
(utslippstillatelsen, vilkår xx).
c) Dersom gassanlegg: Den driftsansvarlig har ikke sørget for å vurdere effekten av
eksisterende system for oppsamling og behandling av deponigassen og behov for
tiltak (utslippstillatelsen, vilkår xx).
d) Dersom gassanlegg: Den driftsansvarlige har ikke tilstrekkelig rutiner for tilsyn
med og vedlikehold av gassanlegg (utslippstillatelsen, vilkår xx sammenholdt med
internkontrollforskriften § 5 nr. 7).
e) Annet (angi hva):
Kommentarer:

Avvik 6:

Deponiet overholder ikke kravene som gjelder sigevannshåndtering

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) og deponiets tillatelse av <dato> etter forurensningsloven

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Deponiet har ikke et tilstrekkelig system for oppsamling av sigevann
(utslippstillatelsen, vilkår xx).
b) Deponiets overvåkingsprogram for sigevann er mangelfull (utslippstillatelsen,
vilkår 3.11.3).
c) Den driftsansvarlige har ikke tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold med
sigevannsystemet (utslippstillatelsen, vilkår 3.9.2 sammenholdt med
internkontrollforskriften § 5 nr. 7).
d) Dersom krav om utredning av renseløsning: Den driftsansvarlig har ikke sørget
for å utrede mulig renseløsning for oppsamlet sigevann (utslippstillatelsen, vilkår xx).
e) Dersom lokalt renseanlegg: Deponiet overholder ikke kravene til renseeffekt eller
utslippskvalitet etter rensing (utslippstillatelsen, vilkår xx).
f) Annet (angi hva):
Kommentarer:

Ifølge tillatelsen skal mengde sigevann måles kontinuerlig. Det er ikke installert
mengdemåler på sigevannssystemet.
Virksomheten mangler rutiner for vedlikehold av sigevannssystemet på Lier
avfallsdeponi. Tegninger mv er mangelfulle, og gjør at vedlikehold er
vanskeligere.

Avvik 7:

Andre

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor:
A)
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering av
avfall

B)
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Kommentarer:

Anmerkning 1:
Kommentarer:

Andre kommentarer/utdypninger:
Fylkesmannen har mottatt en rapport om status for gassanlegget, og vil vurdere
om uttak av gass ved deponiet kan opphøre.

