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Inspeksjon ved Nordli & Sønner AS
Dato for inspeksjonen: 19.05.16
Rapportnummer:
2016.037.I.FMHE
Saksnr.:
2016/3230
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Tom Ole Nordli

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak

Resultater fra inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik i forbindelse med inspeksjonen ved Nordli & Sønner AS
den 19. mai 2016. Ett forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Vi anser oppfølging av inspeksjonen som avsluttet, men vi ber om at anmerkingen følges opp
med tiltak.
Vi ber dere være oppmerksom på våre kommentarer under avsnitt 7 «Andre forhold» på side
3 og 4.
Med hilsen
Kristine Schneede e.f.
Ass. miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 980 228 479

Eies av: 980 201 945

Besøksadresse: Industriveien 11, 2120 Sagstua (Granerud
industriområde i Sand)

Telefon: 62 97 12 41

Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 - Godstransport på vei

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: NORDLI & SØNNER AS

Anleggsnr: 0418.0043.01

Kommune: Nord-Odal

Anleggsaktivitet: Avfall – mottak,

mellomlagring og sortering

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 4

Tillatelse gitt: 28.01.03

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 i forbindelse med inspeksjonen, men ett forhold ble
anmerket. Vi anser oppfølging av inspeksjonen som avsluttet, men anmerkingen må følges
opp med tiltak.

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.
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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.
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:
 Nord-Odal kommune

6. Avvik og anmerkninger
Det ble ikke avdekket avvik i forbindelse med inspeksjonen.
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
EE-avfall blir lagret ute, uten beskyttelse for nedbør.
Kommentar:
EE-avfall lagres i godkjente bur i container. På grunn av at container var full ble flere bur med
EE-avfall lagret ute. EE-avfallet var ikke tildekket for beskyttelse for nedbør.
EE-avfall skal lagres i container, under tak eller med annen beskyttelse for nedbør.

7. Andre forhold
Oljeutskiller må kontrolleres
Det ble vist til at det var usikkert når oljeutskilleren sist var tømt og man kunne se
antydning til en tykk oljefilm på overflaten. Virksomheten må kontrollere om
oljeutskiller må tømmes. Kommunen er myndighet for oppfølging av oljeutskillere.
Deponering av mørtelavfall
I vårt brev av 20. september 2004 blir det vist til at søknaden om bruk av mørtelavfall til
terrengregulering går under unntaksbestemmelsene for deponering i kap. 9 i
avfallsforskriften, jf. §9-2a.
I §9-2a vises det til at bestemmelsene for deponering ikke gjelder ved bruk av egnet inert
avfall i forbindelse med terrengregulering og –rehabilitering, utfylling eller byggeformål.
Tiltaket må være i samsvar med bestemmelser i plan og bygningsloven og godkjent av
kommunen.

Inspeksjonsrapport 2016.037.I.FMHE

Side 3 av 4

I vårt brev vises det videre til at vi anser at avfallet kan karakteriseres som inert med
bakgrunn i sammensetning av mørtelavfallet og tidligere forsikringer om at miljøfarlige
tilsetningsstoffer ikke inngår i massene.
I Rescon Mapei sitt brev av 6. juli 2010 (sak: 2016/4071) vises det til at det leveres
sparkelmasse og produkter i papirsekker til Nordli & Sønner AS. Sparkelmassene
inneholder vanlig sement, mørtel, silika og sand, og av den grunn vil være godt innenfor
begrepet for inerte masser. Produkter i papirsekker inneholder bl.a. sement, sand, silika
og kalsiumkarbonat. Virksomheten mener at også dette produktet er innenfor hva som er
lovlig å benytte som inert avfall. Papirsekker skal ikke deponeres. Sekkene skal sprettes
opp slik at innhold i sekkene kan benyttes til ønsket formål. Papirsekkene skal tas hånd
om og videreleveres til godkjent mottak.
Som en konklusjon til saken vil terrengregulering av området som det ble søkt om i
søknad fra Rescon Mapei av 21. juni 2004 (sak:04/2633) være lovlig med samtykke fra
Nord-Odal kommune. Det må kun benyttes rent inert avfall fra Mapei og innenfor
tiltaksområdet som er omsøkt, jf. kart vedlagt søknad av 21. juni 2004.
Drift av anlegget
All sortering og lagring av avfall skjer på fast dekke. Fast dekke er koblet til oljeutskiller
som ledes til kommunal overvannsledning. Containere med avfall er dekket med tak.
Det tas ikke mot farlig avfall. Tillatelsen gir ikke tillatelse til mottak av farlig avfall med
unntak av farlig avfall som ved en feiltakelse er iblandet restavfallet som mottas. Farlig
avfall skal sorteres ut fra restavfallet og tas hånd om på en forsvarlig måte og bringes
videre til lovlig mottak. Det ble vist til at restavfallet inneholder lite farlig avfall og at
kunder informeres om at restavfallet ikke skal inneholde farlig avfall ved levering til
anlegget.
Alt avfallet veies på vekt ved å benytte nabovirksomheten, Gunnar Holth Grusforretning
AS, sin vekt.
Trevirket leveres til GIR på Hernesmoen for kverning.
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