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Inspeksjon ved ISO Miljø AS
Dato for inspeksjonen: 6.oktober 2010
Rapportnummer: 2010.072.I.Klif
Saksnr.: 2008/61
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Hans Erik Buchholdt Borge

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Rune Andersen
Fra Arbeidstilsynet:
Bente Rød-Karlsen, Toril Abrahamsen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjon ved ISO Miljø AS den
6.oktober 2010. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket to avvik under inspeksjonen.
 Virksomheten lagrer farlig avfall uten nødvendig tillatelse
 Virksomheten oppbevarer farlig avfall i containere i vaskehallen som ikke er tydelig
merket
Klima- og forurensningsdirektoratet ser alvorlig på avvik 1 som gjelder ulovlig lagring av
store mengder farlig avfall.
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er
nærmere beskrevet på side 2.
15.12.2010
Rune Andersen
kontrollør
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 960973356

Eies av: 930748595

Besøksadresse: Borge Senter, 3160 Stokke
Bransjenr. (NACE-kode): 38.220 Behandling og disponering av
farlig avfall

Telefon: 22 57 34 00
E-post: hans.erik@borgesenter.no

Virksomheten er: Tankrenseanlegg og behandler av avløpsvann fra tankvask med innhold av farlig avfall.

Kontrollert anlegg
Navn: ISO Miljø AS

Anleggsnr: 0720.0004.01

Kommune: Stokke

Anleggsaktivitet: Tankrensing og
vannbehandling

Fylke: Vestfold

Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 7.12.1994 (ISO Miljø) og 6.12.1994 (ISO Tank)

Tillatelse sist oppdatert: 9.12.2002
(ISO Tank)

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp
opplysning om at virksomheten oppbevarer store mengder farlig avfall ulovlig.
Inspeksjonstema




farlig avfall
tillatelse
klassifisering, merking og emballering

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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
ISO Miljø AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av
tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll utenom ordinær kontrollfrekvens.
Pålegg om tiltak
Klima- og forurensningsdirektoratet pålegger ISO Miljø AS snarest å avvikle lagringen av
farlig avfall i Sokke Ravei nr. 426. Avfallslageret skal avvikles så raskt som mulig. Alt farlig
avfall skal være levert til godkjent mottaker senest innen 1. juli 2011.
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Virksomheten skal sende Klima- og forurensningsdirektoratet en avviklingsplan innen 20.
januar 2011. Denne skal som et minimum inneholde en detaljert oversikt over type og mengde
avfall som befinner seg lagerbygningen, beskrivelse av hvor avfallet vil bli levert og en
detaljert fremdriftsplan med tidsangivelse på hvordan lageret vil bli bygget ned. Lageret skal
som nevnt over senest være avviklet innen 1.juli 2011.
Pålegget er gitt med hjemmel i forurensingsloven § 7 4 ledd. Pålegget kan påklages til
Miljøverndepartementet innen 3 uker etter at brevet er mottatt. Jf. forvaltingsloven § 29.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e–post (postmottak@klif.no) til Klima- og
forurensningsdirektoratet v/Rune Andersen

4. Varsel om tvangsmulkt
Klima- og forurensningsdirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf.
forurensningsloven § 73 dersom avviklingsplanen ikke er mottatt innen 20.januar 2011.
Tvangsmulkten påløper dersom Klima- og forurensningsdirektoratet ikke har mottatt planen
innen tidsfristen.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 50.000,- og deretter løpe med kr 10.000,- per uke
inntil avviklingsplanen er mottatt.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. Vedtak
om tvangsmulkt vil bli fattet når kommentarfristen til dette varslet er gått ut.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). ISO Miljø
AS er i tillatelsen plassert i kontrollklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 14.500,- i gebyr
for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.
Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Vestfold, miljøvernavdelingen
 Stokke kommune, Teknisk avdeling
 Arbeidstilsynet Sør-Norge
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7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten lagrer farlig avfall uten nødvendig tillatelse.
Avvik fra
Tillatelse for ISO Miljø datert 7.12.1994, sist endret 9.12.2002.
Avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6 Tillatelse til håndtering av farlig avfall og § 11-8
Leveringsplikt
Kommentarer
I følge tillatelsen omfatter denne utslipp fra behandling av avløpsvann fra tankvask til
behandling i bedriftens renseanlegg. Tillatelsen gjelder for virksomheten beliggende på
Borgeskogen industriområde i Stokke i Vestfold.
I tillatelsens pkt. 5.1 står det at spesialavfall (farlig avfall) utover det som reguleres i
tillatelsen skal håndteres i samsvar med spesialavfallsforskriften (Forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall – kapittel 11. Farlig avfall).
I følge avfallsforskriften kapittel 11, pkt 11-6 skal den som håndterer farlig avfall ha tillatelse
fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller Fylkesmannen. Ifølge § 11-8 skal farlig avfall
leveres minst 1 gang pr. år.
Virksomheten lagrer betydelig mengder farlig avfall i en lagerbygning ved Stokke Ravei nr.
426. Virksomheten har imidlertid ikke tillatelse til å lagre farlig avfall utenfor det definerte
området for tillatelsen, dvs. Borgeskogen industriområde.
Anslagsvis er det oppbevart rundt 250 ISB containere (à 1000 liter) og 15 stk. 200 liters fat
med flytende farlig avfall i lagerbygningen. Under inspeksjonen den 6. oktober ble det tatt 6
prøver som alle bekrefter at dette er farlig avfall. Analyserapport er vedlagt.
De fleste av containerne og fatene var ikke tydelig merket og virksomheten hadde til dels
dårlig oversikt over hva de forskjellige inneholdt. Et oversiktskart som angivelig skulle
dokumentere hva de forskjellige containerne inneholdt stemte ikke overens med slik
containerne stod lagret. For flere av fatene var innholdet ikke kjent.
Virksomheten opplyste at det ikke var levert inn farlig avfall i 2009 eller 2010. Virksomheten
kunne heller ikke dokumentere hvor lenge det farlige avfallet hadde vært lagret, men ut fra
mengde og at det ikke var innlevert farlig avfall i 2009 og 2010 må det regnes med at avfallet
har vært lagret i mer enn ett år.
Avvik 2
Virksomheten oppbevarer farlig avfall i containere i vaskehallen som ikke er tydelig
merket.
Avvik fra:
Avfallsforskriften kapittel 11, § 11-5 Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall
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Kommentarer:
I følge avfallsforskriften kapittel 11, pkt 11-5 skal farlig avfall håndteres forsvarlig. alle som
oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå
fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
I vaskehallen stod containere med vaskekjemikalier blandet sammen med containere for
oppsamling av farlig avfall. Flere av disse var ikke merket eller dårlig merket. Vi viser for
øvrig til rapporten fra arbeidstilsynet datert 16.11.2010 der de samme forhold er kommentert
vedrørende lagrede kjemikalier.
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