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Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Breie
deponi for inert avfall - rapport nr: 2016.024.I.FMBU
Sammendrag
Fylkesmannen gjennomførte 25. august 2016 forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon
IKS – med aktiviteten for mellomlagringen av avfall. Tilsynet ble gjennomført som en
inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble
avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den
er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 14 dager etter
mottatt rapport.
Fylkesmannen avdekket fire avvik under inspeksjonen.
Avvikene gjaldt:
 Det er deponert ikke inerte avfallstyper i deponiet for inerte masser.
 Virksomhetens overvåking av sigevann er mangelfull
 Det lagres usortert avfall ved Breie deponi for inert avfall. Dette kan føre til
forurensing av ytre miljø
 Virksomheten måler ikke setninger i deponiet
Avvikene er nærmere beskrevet under punkt 4. Fylkesmannen ser alvorlig på avvike 3, da slik
lagring medfører stor fare for forurensning.
Vi ber om at virksomheten innen 20. november 2016 sender Fylkesmannen en skriftlig
bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet
under eget punkt.
Fylkesmannen varsler vedtak om tvangsmulkt hvis ikke avvikene er rettet innen 20. november
2016. Virksomheten skal betale 12 500 kr i gebyr for inspeksjonen.
Hilde Sundt Skålevåg
fagsjef forurensning og vannforvaltning

Gunlaug Kr. Engen
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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1. Diverse informasjon
Dato for inspeksjonen: 25. august 2016

Rapportnummer: 2016.026.I

Forrige inspeksjon: 23. oktober 2012
Kontaktperson for virksomheten:
Svein Eide og Leif Ove Sataslåtten

Til stede fra Fylkesmannen: Hilde Sundt
Skålevåg og Gunlaug Kr. Engen

Kontrollert virksomhet
Navn: Hallingdal Renovasjon IKS

E-post:

Besøksadresse: Kleivi, Ål

Telefon: 32 08 61 10

Organisasjonsnr. (underenhet): 974 154 676

Kommune: Ål

Eies av (organisasjonsnr.): 951 608 629

Anleggsnr.: 0619.0011.01

Anleggsaktivitet: Avfall –mottak, mellomlagring og
sortering

Tillatelse gitt: 26.06. 2009

firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Risikoklasse: 3
2. Bakgrunn for inspeksjonen
Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Hallingdal Renovasjon IKS
overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen er en
del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn.
Tema for inspeksjonen var som følger:






Internkontroll
Risikovurdering
Utslippskontroll
farlig avfall
tillatelse

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen
områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså 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 Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det
ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Hallingdal Renovasjon IKS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20.
november 2016 sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene
er rettet.
Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til postmottak@fmbu.no, gjerne med
kopi til kontrolløren fmbugke@fylkesmannen.no. Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger
per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.
4. Varsel om tvangsmulkt
Fylkesmannen varsler herved at vi vil vedta tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73) dersom
vi ikke har mottatt en skriftlig med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 20.
november 2016. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at
avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.
Tvangsmulkten fritar ikke virksomheten fra plikten til å rette avvikene.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.
Fylkesmannen forhåndsvarsler vedtaket etter forvaltningsloven § 16. Hvis virksomheten
mener at vi forhåndsvarsler vedtaket på feil grunnlag, eller at det er flere opplysninger som
skal legges til grunn før vi fatter vedtaket, ber vi om at melding sendes til Fylkesmannen.
Hvis det ikke har kommet nye opplysninger til saken innen fristen vil vi fatte vedtaket. Vi vil
gi melding om dette i et eget brev.
5. Gebyr for inspeksjonen
Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med
tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av
inspeksjonene. Hallingdal Renovasjon IKS med anlegget Kleivi - mellomlagring av avfall er
plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 500 kr i gebyr for
inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett
ettersendes.
6. Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere
Rapporten vil være tilgjengelig i Fylkesmannens postjournal. Kopi av den endelige rapporten
sendes til:
Ål kommune
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7. Resultater fra inspeksjonen
Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1


Det er deponert ikke inerte avfallstyper i deponiet for inerte masser.

Avvik fra: Tillatelse til avfallsdeponering på Breie 10. februar 2011, punkt 3.1 Avfall som
kan deponeres og 3.2 Behandling av avfall før deponering og 3.4 Registrering og kontroll ved
mottak av avfall og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7.
Kommentarer:
Tillatelsen sier at det er tillatt å deponere inert avfall som er klassifisert som inert avfall etter
avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, punkt 1.2 a). I kravene til inerte masser kan det være lavt
innhold i utsorterte bygge- og rivningsavfall av andre typer materialer (for eksempel metall,
jord, plast, organiske stoffer, tre gummi, osv.). Med et lavt innhold regnes det som ikke er
praktisk mulig å sortere ut av fraksjonen. Tillatelsen sier også at avfall som lett kan
materialgjenvinnes skal ikke deponeres.
Det ble under tilsynet observert ikke inert, lett gjenvinnbart avfall som bildekk, metallspann,
metallstenger, betong med armering, plast (bla maling spann) og isolasjon (blå) i de deponerte
massene. Det ble også observert treverk og ledninger. Det som ble observerte på tilsynet
overholder ikke kravene til inerte deponier.
Virksomheten har skriftlige rutiner på mottakskontroll og visuell kontroll ved Breie deponi
for inert avfall (driftsinstruks – deponi for inert avfall datert 01.09.2015). Rutinene ved visuell
kontroll (punkt 5.8, punkt A) ser ikke ut til å ha blitt fulgt.
Avvik 2
Virksomhetens overvåking av sigevann er mangelfull
Avvik fra: Tillatelse til avfallsdeponering på Breie 10. februar 2011, punkt 3.11.3
Overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann
Kommentarer:
Tillatelsen sier at sigevann fra alle deponiceller som er i bruk til deponering av avfall og
avsluttet deponiarealat skal samles opp. Oppsamlingssystemet skal vedlikeholdes jevnlig for å
hindre begroing og tilstopping. Sigevannet skal overvåkes, og om nødvendig renses.
Det er i tillatelsen satt opp hvilke krav til overvåking det er for de ulike resipientene.
Sigevannsmengden skal måles kontinuerlig. Sigevannets sammensetning, grunnvannsnivå og
grunnvannets sammensetning skal måles hvert kvartal. Overflatevannets sammensetning skal
måles årlig.
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Virksomheten tar prøver av grunnvann og overflatevann (oppstrøms og nedstrøms) to ganger i
året. Dette er basert på tidligere måleprogram for det gamle Breie slaggdeponi. Under tilsynet
ble det opplyst at sigevannet ikke blir samlet opp. Virksomheten kan da ikke si noe om
sigevannsmengden. Sigevannets sammensetning er ikke analysert. Grunnvannsprøver blir tatt
ut to ganger i året. Dette skal tas ut kvartalsvis (4 ganger året). Prøvepunktet for uttak av
grunnvann, som ligger i skråningen nord for deponiet kunne vært mer representativt i forhold
til utløpet på sigevannet som er lengre vest.
Vi vurderer det til at prøvepunktet for grunnvann er mer representativt for det gamle
slaggdeponiet som er plassert under deponiet for inert avfall. Deponiet for inert avfall er
utformet med tett membran i bunn (eternitt duk) med kant opp mot vollen (nordlig retning).
Sigevannet fra det inerte deponiet ser ut til å samle seg i den nordlige enden (mot skråningen),
men noe vest for grunnvannsbrønnen.
Avvik 3
Det lagres usortert avfall ulovlig ved Breie deponi for inert avfall. Dette kan føre til
forurensing av ytre miljø.
Avvik fra: Forurensningsloven § 7 første ledd og internkontrollforskriften § 5 andre ledd
punkt 6
Kommentarer:
Tillatelsen åpner ikke for mellomlagring av usortert avfall eller at sortering gjøres i deponiet.
Det ble observert mye usortert gammelt avfall (opptil 10 år gammelt) på deponiområdet for
inert avfall. Dette var blant annet usortert byggeavfall, trevirke fra branntomt, hauger med
betong med armering, isopor, plast og annet avfall. Vest for avfallshaugene var det en bekk.
Bekken var delvis gjenfylt av disse avfallsmassene. Hallingdal Renovasjon IKS opplyste at
mye av dette avfallet kommer fra deres drift og at de er ansvarlige for dette.
Mellomlagringen av usortert avfall ved Breie avfallsdeponi er ikke en del av virksomhetens
risikovurdering.
Avvik 4
Virksomheten måler ikke setninger i deponiet.
Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.9.1 Oppfylling
Kommentarer:
Tillatelsen setter krav om at det skal foretas årlige registreringer og utbedringer av setninger i
deponiet både under aktiv drift og etterdriftsfasen. Det ble opplyst under tilsynet at det til nå
ikke har blitt gjennomført noen undersøkelser av setninger i deponiet.
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8. Andre forhold
Hallingdal Renovasjon IKS leier grunnen til Breie deponi for inert avfall. Breie deponi for
inert avfall er etablert over det gamle Breie slaggdeponi. Deponiet ble brukt til aske fra
forbrenningsanlegget for avfall i Kleivi fram til utgangen av 1990. Etter det har Ål Auksjon
og Handel drevet biloppsamlingsplass på stedet. Oppryddingen etter biloppsamlingsplassen er
ferdig.

9. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter
(internkontrollforskriften)
korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse, miljø og sikkerhet
Tillatelse til avfallsdeponering på Breie av 10.02.2011

