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Rapport etter tilsyn 30. mars 2022 
 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos REAL ALLOY NORWAY AS 
ALUMINIUM RECYCLING (virksomhetsnummer: 981076664). 
 
Rapporten består av fire deler: 

 Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre  
 Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
 Del 3: Informasjon om tilsynet 
 Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

 Avvik 1: Virksomheten mangler et fungerende program for utslippskontroll  
 Avvik 2: Virksomheten har mangler i sine tiltak for å forhindre avrenning av farlig avfall til 

grunn eller overflatevann  
 Avvik 3: Virksomheten har mangler i kart over lagret avfall  
 Avvik 4: Virksomheten mangler kjennskap til regelverk av særlig viktighet for 

virksomheten  
 Avvik 5: Virksomheten mangler risikovurdering av sin lagring og håndtering av farlig avfall  
 Avvik 6: Virksomheten har ikke avviksbehandlet utslipp av farlig avfall  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ser alvorlig på 
omfanget av avvikene som ble avdekket. 
 
REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM RECYCLING må snarest rette opp avvik. Dere må sende 
Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 30. juni 2022. 

REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM RECYCLING 
Rødvikvegen 9 
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 
 

 
 
Oslo, 22.04.2022 
 
 

Deres ref.: 
Espen Jørgensen 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/590 
2022.0089.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Grunde Pellerud 
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Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik  
Miljødirektoratet varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en 
skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1, 2 og 5 er rettet innen gitt frist. 
 

Dere må betale gebyr 
REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM RECYCLING må betale et gebyr på 35 000 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Grunde Pellerud. 
Merk svaret med saksnummer 2022/590 og tilsynsnummer 2022.0089.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten mangler et fungerende program for 
utslippskontroll 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om program for utslippskontroll 

Beskrivelse av krav 
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll.  
 
Programmet for utslippskontroll skal inneholde:  

 en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en 
oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann  

 en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent en beskrivelse av måleutstyr som 
benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering en 
begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 
frekvens)  

 en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse  
 hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium  
 en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert. 
 

mailto:post@miljodir.no
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har utslippsbegrensninger på støy og til luft og vann. Tillatelsen skiller på utslipp 
fra punktkilder som i hovedsak skal måles og diffuse utslipp som i hovedsak skal vurderes.  
 
Virksomheten kunne under tilsynet vise et måleprogram som ikke var oppdatert siden 2017 og 
det kom frem at dette ikke lengre er i bruk. Programmet er ikke oppdatert og dekkende for 
hvordan virksomheten måler sine utslipp i dag, og tilfredsstiller ikke alle kravene til program for 
utslippskontroll i tillatelsen.  
 
Virksomheten mangler dermed et fungerende program for utslippskontroll. 
 

Avvik 2: Virksomheten har mangler i sine tiltak for å forhindre 
avrenning av farlig avfall til grunn eller overflatevann 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 avfallsforskriften § 11-5 
 forurensningsloven § 7 
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om Håndtering av avfall 9.2. første 

ledd og e) 

Beskrivelse av krav 
All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller 
overflatevann. Sjenerende støving skal unngås. 
 
Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med oppsamling av 
eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den 
valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Lagring av filterstøv 
Virksomheten lagrer filterstøv i big bags utendørs. Lagringsområdet har tak og betongdekke, 
men ingen vegger som hindrer at lekkasjer av filterstøv blåser bort med vinden eller oppsamling 
av avrenning (Bilde 1). 
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Bilde 1 

Lagring av saltslagg som avkjøles 
Presset saltslagg lagres i former til avkjøling utendørs i et område uten tett dekke og oppsamling 
av evt. avrenning (Bilde 2).  
 
Virksomheten opplyser om den høye varmen fra saltslagget vil sprekke opp et eventuelt tett 
dekke av betong eller asfalt. De opplyser også at de har vurdert at lagring av varmt presset 
saltslagg utendørs medfører lav risiko, men dette er ikke dokumentert i en risikovurdering (se 
avvik 5). 
 
 Når saltslagget er avkjølt flyttes dette ut av formene og inn i saltlager.  
 

 
Bilde 2 
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Håndtering og lagring av saltslagg 
I saltlageret klippes det pressede saltslagget opp før det flyttes over til lager i hovedbygning.  
Saltlageret har ingen avtrekk som håndterer støv fra denne klippeprosessen og hadde under 
tilsynet en stor åpning i østre vegg som manglet port. 
  
Transporten av saltslagget mellom saltlageret og lageret i hovedbygningen medfører at saltslagg 
kommer ut i området mellom disse to bygningene (Bilde 3). 

 
Bilde 3 

 

Avvik 3: Virksomheten har mangler i kart over lagret avfall 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om Håndtering av avfall 9.2.  b 

Beskrivelse av krav 
Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Befaring av anlegget viser at virksomheten lagrer og håndterer farlig avfall. Filterstøv lagres 
utendørs. Presset saltslagg lagres utendørs i former til nedkjøling. Deretter lagres det i saltlager, 
hvor det klippes opp og flyttes inn i lager i hovedbygning. Dross som er råvare lagres i 
hovedbygningen.  
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Virksomheten har et kart som viser lagring av farlig avfall inne i hovedbygning, men kan under 
tilsynet ikke legge frem et fullstendig kart eller oversikt over hvor virksomhetens avfall er lagret, 
inkludert lagring utendørs og i saltlager. 
 

Avvik 4: Virksomheten mangler kjennskap til regelverk av særlig 
viktighet for virksomheten 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 1 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 
som gjelder for virksomheten er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig 
viktighet for virksomheten. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten kunne under tilsynet ikke vise at de har oversikt over de krav som er av særlig 
viktighet for virksomheten. Dette gjelder for eksempel hva et program for utslippskontroll skal 
inneholde (se avvik 1), hvilke krav som gjelder for lagring og håndtering av farlig avfall (se avvik 2) 
og kart over lagret avfall (se avvik 3). 
 

Avvik 5: Virksomheten mangler risikovurdering av sin lagring og 
håndtering av farlig avfall 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om Håndtering av avfall 9.2. a) 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres 
skriftlig. 
 
All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Befaring av anlegget viser at virksomheten lagrer og håndterer forskjellige farligavfall. 
Virksomheten kan ikke dokumentere risikovurdering av håndteringen og lagringen av farlig av fall 
på sitt anlegg. 
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Avvik 6: Virksomheten har ikke avviksbehandlet utslipp av farlig avfall 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres 
skriftlig. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det ble under befaring observert et hull i vestre vegg i saltlager hvor saltslagg som er lagret på 
innsiden flyter ut av dette hullet. Virksomheten opplyste om at de var kjent med dette og at det 
ikke er av nyere dato. Dette er ikke avviksbehandlet.   
 

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt 
en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen gitt frist.  
 
Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:  

 Avvik 1: 100 000 kr 
 Avvik 2: 200 000 kr 
 Avvik 5: 100 000 kr 

 
Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM 
RECYCLING få en ny frist på 3 uker til å sende oss en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at 
avvik er rettet. Hvis vi ikke får denne tilbakemeldingen innen ny frist vil tvangsmulkten påløpe. 
 
Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Miljødirektoratets vurdering 
For å sikre at tiltakene for å rette avvikene blir gjennomført innen fristen, kan 
forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. Omfanget av avvikene som 
ble avdekket under tilsynet er så omfattende og alvorlige at Miljødirektoratet velger å varsle 
vedtak om tvangsmulkt for sikre at avvikene rettes innen fristen. 
 
Tvangsmulktens størrelse er fastsatt basert på at det skal være økonomisk lønnsomt å 
gjennomføre tiltakene som er nødvendige for å rette avvikene, sammenlignet med å betale 
tvangsmulkten. 

Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 
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Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM RECYCLING må betale et gebyr 
på 35 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på 
bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i 
forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 21. mars 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 

Dere har rett til å klage 
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig 
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom 
vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM 
RECYCLING sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

 Grunde Pellerud 
 Jone Rivrud Rygg 

 
Fra REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM RECYCLING deltok 

 Produksjonssjef 
 HMS-ansvarlig 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende REAL ALLOY NORWAY AS ALUMINIUM RECYCLING ble kontrollert 
under tilsynet: 

 Real Alloy Norway AS Aluminium Recycling, Rød, Molde 
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Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

 Internkontroll 
 Produsentansvar avfall 
 Måleprogram 
 Utslipp til luft 
 Behandling av farlig avfall 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

 Forurensningsloven 
 Avfallsforskriften 
 Interkontrollforskriften 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

 Måleprogram datert 2017 
 

Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Grunde Pellerud 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Kopi til: 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE 
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde 

http://www.miljodirektoratet.no/
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