Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar
Vår dato

Vår referanse

08.06.16

2016/3233

Saksbehandler, innvalgstelefon

Arkiv nr.

Deres referanse

Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76

471
2016.035.I.FMHE

Trysil renovasjon og containerutleie ANS
Matvegen 36,
2429 Tørberget

Inspeksjon ved Trysil renovasjon og containerutleie ANS
Dato for inspeksjonen: 18.05.16
Rapportnummer:
2016.035.I.FMHE
Saksnr.:
2016/3233
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Jan Storsveen

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak

Resultater fra inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger i forbindelse med tilsynet ved Trysil
renovasjon og containerutleie ANS den 18. mai 2016.
Vi anser av den grunn oppfølging av tilsynet som avsluttet.
Vi ber dere være oppmerksom på våre kommentarer under avsnitt 6 «Andre forhold» på side
3 og 4.
Med hilsen
Steinar Østlie e.f.
fung. miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 972 125 210

Eies av: 970 465 618

Besøksadresse: Vestsidevegen 79, Trysil

Telefon: 62 45 46 11

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

avfall
Kontrollert anlegg
Navn: Trysil renovasjon og containerutleie ANS
Kommune: Trysil

E-post:

Anleggsnr: 0428.0037.06
Anleggsaktivitet: Avfall – mottak,

mellomlagring og sortering

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 4

Tillatelse gitt: 16.11.98

Tillatelse endret:

2. Inspeksjonens omfang
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter
virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall..
Fylkesmannen har blant annet undersøkt:
 Krav i tillatelsen
 Drift av anlegget
 Utslipp til grunn, vann og luft
 Risikovurdering og avvikshåndtering
Denne 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
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble
kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i risikoklasse 4. Dette betyr at dere skal
betale kr. 4 800,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av
virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med
innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.
Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med
tillatelse (endagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf.
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forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Trysil kommune

6. Andre forhold
Mottak av farlig avfall er ikke tillatt
I forbindelse med tilsynet ble det vist til at dere har fått forespørsler om mottak av
trykkimpregnert trevirke og gulvbelegg som klassifiseres som farlig avfall.
I henhold til utslippstillatelsen er det ikke gitt tillatelse til å motta farlig avfall.
Unntaket gjelder kun farlig avfall som ved en feiltakelse er iblandet restavfallet som
mottas. Farlig avfall skal sorteres ut av restavfallet og lagres forskriftsmessig i en kort
periode før det leveres til godkjent mottak. Det ble vist til at restavfallet inneholder lite
farlig avfall og at dere informerer kunder om at restavfallet ikke skal inneholde farlig
avfall ved levering til anlegget.
Kverning av trevirke
Det ble vist til at bygg- og rivningstrevirke lagres maksimum 1 år før det kvernes av
ekstern aktør. Kverning foregår innenfor tillatt driftstid og flisa kjøres ut innen ca. en uke.
Utslippstillatelsen er fra 26. november 1998. I utslippstillatelsen er det gitt tillatelse til
grovsortering av avfall, men ikke tillatelse til kverning av trevirke. Dere viste til at
kverning er nødvendig for avsetning av trevirket og for å få mest mulig trevirke transport
per lass.
Kverning bør inngå i utslippstillatelsen hvis denne aktiviteten skal fortsette. Vi ser at
utslippstillatelsen også bør fornyes på flere andre områder slik at den samsvarer bedre
med dagens drift. Trevirket kvernes maksimum en gang per år, innenfor tillatt driftstid,
inne på et industriområde der det er lang avstand til privatboliger. Av den grunn kan vi
ikke se at denne aktiviteten skal medføres nevneverdig ulempe for omgivelsene.
Inntil ny tillatelse er gitt kan dere kverne trevirke maksimum 1 gang per år i maksimum
en uke innenfor tillatt driftstid. Hvis det innkommer klager på støy eller støvplager fra
kverning må driften tas opp til ny vurdering.
I forbindelse med tilsynet var det rester av flis som lå i en ranke i ytterkant av området
der trevirket kvernes. Underlaget har ikke fast dekke, men består av sandmasser. Vi vist
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til at analyseprøver fra flis fra bygg- og rivningstrevirke kan inneholde en del
tungmetaller og skal ikke lagres uten beskyttelse for vær og vind. Når trevirket kvernes
må all flis ryddes opp.
Drift av anlegget
Områdene der det mottas og lagres avfall har i hovedsak fast dekke, bestående av betong.
Avfallet lagres i containere med tak. Restavfall mottas i egen binge med 3 vegger
bestående av betong. Restavfallet sortering i bingen fortløpende samme dag. Trevirke fra
bygg og rivning lagres løst på fast dekke bestående av asfalt. De tette flatene er ikke
koblet til sluk/oppsamlingskum. Noen containere med avfall lagres utenfor fast dekke, i
hovedsak metall og EE-avfall i egne containere med tak. I tillegg lagres annet avfall med
liten forurensningsfare rett på bakken som f.eks. plastrør, dekk o.l.. Trykkimpregnert
trevirke som er sortert ut av avfallet lagres i egen container utenfor fast dekke. Container
har ikke tak. Lagring av trykkimpregnert trevirke bør skje under tak.
Mottak og lagring av matavfall og våtorganisk avfall tas ikke lenger imot ved anlegget.
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