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Endret inspeksjonsrapport: 

Inspeksjon ved Stena Recycling - Farlig avfall, 
Ausenfjellet  
Kontrollnummer: 2018.043.I.FMOA  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Ellen Bergland  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Patric Witting 
Torbjørn Stensrud 
Jon Erling Terjesen 
Oscar Palacios 
Fredrik Eide Aass  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Kjersti Aastorp Hirth  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus: 
Guro Holte   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stena Recycling - Farlig avfall, 
Ausenfjellet den 08.02.2018 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkning(er) under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Stena Recycling AS har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og 
 vedlikehold av tankanlegget 
 Stena Recycling AS sin miljørisikoanalyse for tankanlegget er mangelfull 
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Anmerkninger: 

 Avvikssystemet kan forbedres når det gjelder håndtering av farlig avfall 
 Beredskapsplanen kan forbedres for akutt forurensning 
 Rutiner for korrekt deklarering i avfallsdeklarering.no kan forbedres 

 
 
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
6. april 2018 Kjersti Aastorp Hirth Jens Hertzberg 
dato kontrollør  fagsjef 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Sørum kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: STENA RECYCLING AS AVD FROGNER  

Organisasjonsnr.: 983658520  Eies av: 983594506  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Stena Recycling - Farlig avfall, Ausenfjellet Anleggsnr.:  0226.0021.01 

Kommune: Sørum  Fylke: Akershus  

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring   

Tillatelse gitt: 01.10.2010  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon 
for mottak og mellomlagring av farlig avfall. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Mottakskontroll av farlig avfall 
 Lagring og viderelevering av farlig 

avfall 

 Utslippskontroll 
 Kompetanse 
 Finansiell sikkerhet    

 
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 
 

 Stena Recycling - Farlig avfall, Ausenfjellet plikter snarest å rette opp de avvik som er 
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Stena 



Inspeksjonsrapport 2018.043.I.FMOA   Side 4 av 8 
Versjon 2018.01.09

Recycling - Farlig avfall, Ausenfjellet innen 15. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse 
som viser hvordan avvik er rettet.  
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth. 
 
 
4. Pålegg om opplysninger 
Stena Recycling - Farlig avfall, Ausenfjellet må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
følgende opplysninger innen 15. juni 2018 (jf. forurensningsloven § 49):
 

 Oversikt over rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget jamfør 
avvik 1. 

 Risikoanalyse for tankanlegget jamfør avvik 2. 
 
Klageadgang  
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har 
plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten 
(jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.  
 
 
5. Varsel om gebyr  
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal 
dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til 
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags 
varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 800,- i gebyr for kontrollen.  
 
Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 
39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. 
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen to uker 
etter at dette brevet er mottatt.  
 
 
6. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  
 
 
7. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Stena Recycling AS har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold 
av tankanlegget 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §18-6 
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Funn: 

 Virksomheten har liten oversikt over teknisk tilstand for 
oppsamlingsbasseng/barriere rundt tankene 

 Virksomheten har ikke utarbeidet/satt kriterier for hva som regnes som 
tilfredsstillende teknisk tilstand for tankanlegg i sitt internkontrollsystem 

 Virksomheten mangler skriftlig vedlikeholdsprogram for tankanlegget 
 Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankanlegget 

 
 
Kommentarer: 
Stena Recycling AS overtok driften av eget tankanlegg for farlig avfall 1.september  
2016 etter at Norsk Gjenvinning AS hadde driftet mottak av farlig avfall for Stena  
Recycling AS på Ausenfjellet en rekke år. Stena Recycling AS har tømt tankene  
og fått utført en tilstandskontroll av alle tankene.  Stena Recycling AS kunne ikke 
vise noe skriftlig dokumentasjon/rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av  
tankanlegget ved tilsynet. 
 
Teknisk tilstand og vedlikehold 

 Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende 
tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som 
regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. 

 For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og 
 gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan  
 påvirke fare for forurensning. 
 
Rutiner for drift 
Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyres etableres og 
vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i 
driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges opp. 
 
Overvåking 

 Rutiner og tekniske overvåkingssystemer som er nødvendige må etableres for å 
oppdage fare for eller inntrådt forurensning. 

 Rutinene og overvåkingssystemene skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing, 
overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike 
aktiviteter. 

 
 
Avvik 2 
Stena Recycling AS sin miljørisikoanalyse for tankanlegget er mangelfull 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §18-4 
 
Funn: 

 Virksomheten har ikke dokumentert skriftlig at de har vurdert flere relevante 
aktiviteter og utstyr for tankanlegget i miljørisikoanalysen 
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 Virksomheten har ikke vurdert sårbarheten konkret til miljøet for et akuttutslipp 
fra tankanlegget 

 
Kommentarer: 
 
Stena Recycling AS har gjort miljørisikoanalyser for anlegget på Ausenfjellet, men 
tanklagring er lite beskrevet.  
 
Miljørisikoanalyse for tankanlegg 
Risikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som 
tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne 
påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. 
 
Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli 
berørt av forurensning fra tanklagringen. Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at 
det settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og 
konsekvens for miljøet skal vurderes og vektlegges. Miljørisikoen som er avdekket i 
miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse akseptkriteriene. 
 

 
 
8. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Avvikssystemet kan forbedres når det gjelder håndtering av farlig avfall 
 
Kommentarer: 
Amalgam fra amalgamutskillere er en farlig avfallsfraksjon som leveres inn i små 
mengder til anlegget. Ved tilsynet ble det oppgitt at virksomheten hadde mellomlagret 
amalgam mere enn et år, men dette var ikke ført som avvik. Stena Recycling AS må 
påse å dokumentere avvik når det gjelder mellomlagring av farlig avfall, dersom 
lagringstiden overskrider 6 måneder jamfør tillatelsen punkt 3.2. 
 
Stena Recycling AS bør også avviksregistrere feil/mangelfull deklarering fra produsenter. 
Avviksregistreringen er nyttig for å følge opp kunden ved vedvarende feil eller mangelfull 
deklarerering, og forbedre rutinene for tilbakemelding til kunder.  
 
 
Anmerkning 2 
Beredskapsplanen kan forbedres for akutt forurensning 
 
Kommentarer: 
Stena Recycling AS har en beredskapsplan hvor det er fokusert på brann. Virksomheten 
har et industrivern som har årlige øvelser, og som også har inkludert beredskap ved 
tanklagring.  
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Stena Recycling AS er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap 
mot akutt forurensning, også fra tanklagring. Beredskapsplanen bør gi en bedre 
beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell, deres 
kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell ved akutte hendelser som kan 
føre til forurensning til ytre miljø.
 
 
Anmerkning 3 
Rutiner for korrekt deklarering i avfallsdeklarering.no kan forbedres 
 
Kommentarer: 
Stena Recycling AS oppgir sitt eget anlegg som mottak når de opptrer som transportører 
for avfallsprodusenter. Fylkesmannen påpekte at dette var feil under tilsynet og 
sporbarheten for det farlige avfallet vil gå tapt, men virksomheten henviste til et møte i 
NFFA i 2016 hvor dette var diskutert med Miljødirektoratet.  
 
Fylkesmannen har kontaktet Miljødirektoratet som sier at det er gjort midlertidige 
løsninger i avfallsdeklarering når det gjelder virksomheter som har vært 
innsamlere/transportører, men det er ikke gitt anledning til å angi et annet avfallsmottak 
for å skjule hvor avfallet faktisk går. Det er den fysiske leveringen av avfallet som skal 
gjenspeiles i avfallsdeklarering.no. 
 
 
  
9. Andre forhold 
Dagens tillatelse gir mulighet for maks mengde samtidig lagret farlig avfall på 7500 tonn.  
Beregning av finansiell sikkerhet tar etter det vi kan se utgangspunkt i ca. 450 tonn 
samtidig lagret. Vi forstår det slik at dere ikke har behov / kapasitet til å lagre så store 
mengder farlig avfall til enhver tid på anlegget.  
 
Det er behov for å lage en ny samlet oppdatert tillatelse for Stena Recycling avd Frogner 
på Ausenfjellet som dekker dagens aktiviteter på anlegget, og hvor kravene er i samsvar 
med andre avfallsanlegg i Oslo og Akershus. Dette vil bli fulgt opp av saksbehandler 
Ingvil Grande. 
 
 
 
10. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

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

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 
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11. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Veiledning til tankforskriften (M536) 
 Gebyr ved kontroll (M297)  

 
 
 
 
 


