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Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Daniela Focke-Wenzel 2018/17999 
 Saksbehandler: 
 Guro Holte 
    
 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Omlastingshall Follo 
Ren IKS Fugleåsen - Ski  
Kontrollnummer: 2018.040.I.FMOA  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Daniela Focke-Wenzel  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Renate Berner  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Guro Holte  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus: 
Jens Hertzberg   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Follo Ren IKS sin omlastehall 
på Fugleåsen i Ski kommune den 28.08.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom 
vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket ingen avvik og ga 4 anmerkning(er) under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
 
Anmerkninger: 

 Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over 
 avfallsmengder i lagringshallen 
 Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om 
 deklarering av farlig avfall 
 Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre
 miljø 



Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMOA   Side 2 av 6 
Versjon 2018.01.09

 Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for 
 anlegget 

 
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 
 
20.9.2018 Guro Holte Jens Hertzberg 
dato kontrollør  gruppeleder tilsyn 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Ski kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: FOLLO REN IKS  

Organisasjonsnr.: 975837289  Eies av: 975804569  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski Anleggsnr.:  0213.0088.01 

Kommune: Ski  Fylke: Akershus  

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering   

Tillatelse gitt: 26.09.2017  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens 
risikobaserte industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Lukt    

 
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 
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser 
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet. 
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4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. 
august 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 Follo Ren IKS bli ilagt et gebyr på 
kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer 
gebyrsats 3 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 Oslo og Akershus. 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 Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over avfallsmengder i 
lagringshallen 
 
Kommentarer: 
Virksomhetens tillatelse åpner for at det samtidig kan lagres inntil 50 tonn 
husholdningsavfall i omlastehallen. I driftsrutinene til anlegget er det oppgitt at 
mengdene lagret avfall skal holdes mest mulig nede, men rutinene kan være mer 
spesifikke med tanke på å følge opp at mengdekrav til samtidig lagret avfall ikke 
overskrides.
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Anmerkning 2 
Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om deklarering av 
farlig avfall 
 
Kommentarer: 
Follo Ren IKS kunne fremvise en rutine som beskriver hvordan de skal ta hånd om 
utsortert avfall, for eksempel feilsortert farlig avfall som plukkes ut fra restavfallet. Det 
er ikke angitt i rutinen hvordan farlig avfall skal deklareres. For å deklarere farlig avfall 
korrekt må det opprettes et eget bedriftsnummer for lokaliteten. Siden anlegget kun har 
vært i drift siden 16. april i år, er det lite farlig avfall som har oppstått på anlegget til nå. 
 
Ved neste gjennomgang av rutinen for håndtering av avfall, bør Follo Ren IKS påse at 
rutinen omfatter: 

o oversikt over hvilke typer avfall som oppstår (gjerne inkl. EAL-koder og 
avfallsstoffnumre) 

o hvor og hvordan farlig avfall lagres 
o merking 
o levering 
o deklarering 
o rutiner for tømming av oljeutskiller og sandfang 
o hvem som er ansvarlig i bedriften 

 
 
Anmerkning 3 
Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre miljø 
 
Kommentarer: 
Feilsortering blir noen ganger registrert som avvik i virksomhetens avvikssystem. Andre 
hendelser knyttet til ytre miljø er ikke blitt avviksført, som f.eks. olje- eller dieselsøl og 
tømming utenfor kontainer. Virksomheten oppga under tilsynet at de ønsker at det skal 
bli registrert flere avvik.
 
 
Anmerkning 4 
Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for anlegget 
 
Kommentarer: 
Virksomheten vurderer brann til å være enkelthendelsen med størst risiko for 
forurensning av ytre miljø, og virksomheten beskriver flere tiltak som er gjennomført for 
å redusere risikoen (f.eks. sprinkelanlegg, brannslukningsutstyr og direktevarsling til 
brannvesenet). Selv om disse tiltakene er med på å redusere sannsynligheten for at en 
storbrann vil oppstå, bør virksomheten ha en gjennomgang av håndtering av slukkevann, 
både med tanke på risiko, tiltak og beredskap. 
 
Det ble oppgitt under tilsynet at virksomheten forventer at mye slukkevann ville kunne 
gå til kommunalt spillvannsnett, mens noe kan gå til lokal bekk som har utløp i 
Tussetjern. Konsekvensene av utslippet vil være forskjellig for de ulike resipientene, og 
dette bør tydeliggjøres i risikovurderingen. På bakgrunn av virksomhetens risikovurdering 
må virksomheten vurdere å iverksette tiltak for å håndtere/samle opp slukkevann ved en 
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eventuell brann. Håndtering av slukkevann og –skum bør også inkluderes i 
virksomhetens beredskapsplan.
 
 
8. Andre forhold 
I virksomhetens søknad om tillatelse ble det oppgitt at virksomheten kun ville ha tørt 
renhold i omlastehallen. Det ble også beskrevet at vask av beholdere i vaskehallen skulle 
skje uten bruk av vaskemidler i vaskehallen. Tillatelsen er derfor gitt med bakgrunn i 
dette. 
 
Utfra driftserfaringer ser Follo Ren IKS et behov for å endre dette, slik at de innfører noe 
vått renhold, med oppsamling av vaskevannet, i omlastehallen og bruker noe 
vaskemidler ved vask av  beholdere i vaskehallen. Vaskehallen er per i dag ikke i drift, 
men virksomheten håper å få utstyr på plass slik at den kan driftes fra årsskiftet. 
 
Dersom virksomheten ønsker å slippe vaskevann fra omlastehallen på kommunalt 
spillvannsnett må dere først avklare dette med Ski kommune og deretter søke oss om en 
endring av tillatelsen.  
 
Da enkelte vaskemidler kan føre til at oljeutskillerens funksjon ødelegges er det viktig at 
virksomheten sørger for at vaskemidlene som brukes i vaskehallen, er egnet for 
oljeutskilleren.  
 
 
 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

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

 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 

 
 
10. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748) 
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)  

 
 
 
 


