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Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Arild Bjelland 2016/2325 
 Saksbehandler: 
 Ildikó Nordensvan 
    

 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Stena Recycling   
Kontrollnummer: 2018.073.I.FMAV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Arild Bjelland  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Sven Wiik - ansvarlig for farlig avfall 
Trine Glomsaker - administrasjon  

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: 
Ildikó Nordensvan  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- 
og Vest-Agder: 
Veronica Skjævestad   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. 
Kristiansand (tidligere Metallretur) den 14. februar 2018. Rapporten er å anse som 
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten 
er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under 
inspeksjonen.   
 
Fylkesmannen ser alvorlig på avviket, da dette forholdet med feil deklarering av farlig 
avfall var avvik i forrige tilsyn 2016.
   
 
Avvik: 

 Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no 
 
Anmerkninger: 
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 
 



Inspeksjonsrapport 2018.073.I.FMAV   Side 2 av 7 
Versjon 2017.01.31

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 
 
23. mars 2018 Ildikó Nordensvan Veronica Skjævestad 
dato kontrollør  seniorrådgiver 
 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Kristiansand kommune 
 Miljødirektoratet 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: STENA RECYCLING AS AVD KRISTIANSAND  

Organisasjonsnr.: 971715316  Eies av: 983594506  

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

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Stena Recycling  Anleggsnr.:  1001.0064.01 

Kommune: Kristiansand  Fylke: Vest-Agder  

Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall   

Tillatelse gitt: 28. august 2012  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. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og renseutstyr 

 Utslipp til vann 
 Avfall    

 
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 AS avd. Kristiansand plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i 
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Stena Recycling 
Kristiansand innen 30. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 
er rettet.  
 
Vi ser alvorlig på avviket som ble avdekket i denne inspeksjonen.  
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Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp særskilt. 
  
Vi ber om at dere sender svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Ildikó Nordensvan. 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. 
februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stena Recycling avd. Kristiansand 
bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få 
tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av 
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. 
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).  
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6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no 
 
Avvik fra:  
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig 
avfall §§ 12 og 13  
 
Kommentarer: 
Bedrifter som produserer farlig avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. 
Avfallet skal deklareres før levering og deklarasjonen skal følge transporten. 
Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert.  
 
Avfallsprodusenten er hvor det farlige avfallet oppstod. Avfallsmottaket er hvor det 
farlige avfallet faktisk er levert til (dvs. første mottaker etter transporten). Godkjent 
avfallsmottak er anlegg som har gyldig tillatelse fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet 
til å motta det farlige avfallet.  
 
Hensikten med deklarasjon av avfallet er å gi tilstrekkelig informasjon om det farlige 
avfallet, inkludert mengde, opprinnelse av avfallet og mottaksstedet. Det er viktig å 
legge merke til at mottatte avfallsmengder i avfallsdeklarering.no gir informasjon om 
hvorvidt avfallsanlegget overholder rammebetingelser i tillatelsen. Vi understreker at det 
forventes at disse tallene stemmer med virkeligheten, og at både Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet kan gjøre stikkprøver på dette ved tilsyn. For å følge opp den faktiske 
avfallsstrømmen er det nødvendig at avfallet er deklarert i henhold til det faktiske 
forholdet, dvs. at den fysiske leveringen skal gjenspeiles i avfallsdeklarering.no. 
 
 
Ved tilsynet har Fylkesmannen tatt opp temaet med deklarering av kreosotimpregnerte 
jernbanesviller. Det ble opplyst at kreosotimpregnerte jernbanesviller fra Bane NOR ble 
levert direkte til Midtstøl Transport AS i Arendal. Avfallet ble, etter demontering av 
metallbeslag hos Midtstøl, eksportert til Sverige.  
 
Ved tilsynet har Fylkesmannen avdekket følgende forhold i forbindelse med deklarasjon 
av kreosotimpregnerte jernbanesviller: 

 Kreosotimpregnerte jernbanesviller er deklarert på avfallsprodusent Bane 
NOR Kristiansand Infrastruktur. 

 Stena Recycling avd. Kristiansand har deklarert avfallet på seg selv (står 
som avfallsmottak på deklarasjonen), men avfallet har ikke vært fysisk 
innom anlegget. 

 Vi finner ikke Midtstøl transport i deklarasjonssystemet 
(avfallsdeklarering.no) som mottak for jernbanesvillene.  

 
Stena er ikke avfallsmottak i den konkrete saken og således er feil angitt som mottaker 
på deklarasjonen. 
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Riktig deklarering av kreosotimpregnerte jernbanesviller i det ovenstående tilfellet er 
følgende: 
Avfallsprodusent er Bane NOR, mens Midtstøl transport er avfallsmottak i det 
elektroniske deklarasjonssystemet.  
 
Dette forholdet ble også tatt opp ved tilsynet 2016 og påpekt under avvik 1 i 
inspeksjonsrapporten datert 23.8.2016. Gjentakende avvik anses som alvorlig avvik.  
 
 
 
7. Anmerkninger 
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 
 
 
 
8. Andre forhold 
Eksport av farlig avfall var ikke tema for tilsynet, men Fylkesmannen har etterspurt kopi 
av «movement document» for kreosotimpregnerte jernbanesviller. Vi presiserer her at 
Fylkesmannen ikke har myndighet til å kontrollere eksport av avfall. Miljødirektoratet har 
derimot myndighet og hjemmel til å følge opp saken.  

 
 
Varsel om revidering av tillatelse datert 9.1.2013 

Fylkesmannen vurderer det slik at det er behov for å oppdatere/revidere tillatelsen til 
Stena Recycling avd. Kristiansand.  
 
Den eksisterende tillatelsen setter ikke rammer for hvor store mengder farlig avfall som 
kan lagres på anlegget til enhver tid. I den sammenheng viser vi også til endringene i 
avfallsforskriften kapittel 11 som trådte i kraft 2016. Endringen i avfallsforskriften 
omfatter bl.a. kravet om finansiell sikkerhet for mottatt og mellomlagret farlig avfall og 
at sikkerhetsstillelsens størrelse skal samsvare med maksimalt tillatte lagringsmengder 
ved anlegget. Fylkesmannen vil benytte beregningsgrunnlag, datert 18.12.2017, i 
konsesjonsbehandlingen, men ønsker å ha dialog med bedriften.  
 
Videre ønsker Fylkesmannen å implementere kravene i vedlegg 4 i tillatelsen, jf. 
avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4. minimumskrav til anlegg for mottak og 
mellomlagring av farlig avfall.   
 
Fylkesmannen varsler også om at tillatelsens pkt. 3 behandling av avfall vil bli presisert 
og delvis trukket fra tillatelsen. Fylkesmannen har ikke myndighet å gi tillatelse til å 
behandle farlig avfall. Det er Miljødirektoratet som er rett myndighet i slike saker, jf. § 
11-16 første ledd. 
 
Forurensningsmyndigheten kan endre tillatelsen etter forurensningsloven § 18 første ledd 
dersom Fylkesmannen finner det nødvendig og vilkårene for omgjøring er til stede. Vi 
varsler derfor at vi vurderer å omgjøre, og/eller trekke deler av tillatelsen.  
 
Eventuelle kommentarer til varselet om endring av tillatelse sendes Fylkesmannen innen 
2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. 
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9. 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 
 Tilsynrapport av 23.8.2017 (kontrollnummer: 2016.021.I.FMAV) 

 
 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

 Miljørisikovurdering 
 Journalsystem for mottak av avfall 
 System for avviksregistrering 
 Deklarasjon for kreosotimpregnert jernbanesviller 

 
 
 
 


