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Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Ståle Vangskåsen – Driftssjef

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak
Marte Hveem Igeltjørn

Resultater fra revisjonen
Denne rapporten omhandler funn som ble avdekket i forbindelse med inspeksjonen den
24. august 2016:
Fylkesmannen avdekket ingen avvik, men det er påpekt 3 anmerkninger ved inspeksjonen.
Nærmere beskrivelse av anmerkningene er på side 4.
Virksomheten bes om å gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak knyttet til
disse. Gjennomføring av tiltakene vil fra vår side bli fulgt opp ved neste rutinemessige
tilsynsbesøk.
Rapporten anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker
etter at rapporten er mottatt.
Med hilsen
Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør (revisjonsleder)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 974 894 688

Eies av: FIAS AS

Besøksadresse: Eid, Tolga

Telefon: 62 49 48 00

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

avfall

E-post: firmapost@fias.no

Kontrollert anlegg
Navn: Torpet inert deponi
Kommune: Tolga
Fylke: Hedmark
Tillatelse gitt: 2. mai 2005

Anleggsnr: 0436.0008.01
Anleggsaktivitet: Deponering

Navn: Torpet komposteringsanlegg

Anleggsnr: 0436.0014.01
Anleggsaktivitet: Biologisk behandling
av org. avfall

Kommune: Tolga

Risikoklasse: 3
Tillatelse sist oppdatert: 3. juni 2015

Fylke: Hedmark
Tillatelse gitt: 14. mars 2016

Risikoklasse: 3

Navn: Kjemsjøhøga inert deponi
Kommune: Stor-Elvdal
Fylke: Hedmark
Tillatelse gitt: 25. mai 2005

Anleggsnr: 0430.0011.02
Anleggsaktivitet: Deponering

Navn: Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg

Anleggsnr: 0430.0017.01
Anleggsaktivitet: Biologisk behandling
av org. avfall

Kommune: Stor-Elvdal
Fylke: Hedmark
Tillatelse gitt: 14. mars 2016

Tillatelse sist oppdatert: -

Risikoklasse: 3
Tillatelse sist oppdatert: 3. juni 2015

Risikoklasse: 3
Tillatelse sist oppdatert: -

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 utslippstillatelsene
 Drift av anleggene
 Utslipp til grunn, vann og luft
 Risikovurderinger
 Tiltak for å forebygge akutt forurensninger,
 Avvikshåndteringer
Det ble gjennomført befaring ved Torpet, men ikke ved Kjemsjøhøgda.
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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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 revisjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik, men det er påpekt 3 anmerkninger innen de områdene
som ble kontrollert. Virksomheten bes om å gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle
tiltak knyttet til disse. Gjennomføring av tiltakene vil fra vår side bli fulgt opp ved neste
rutinemessige tilsynsbesøk.
Klageadgang
Pålegget er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til
Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig,
begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for revisjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal
betale kr. 25 000,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen ved Torpet og Kjemsjøhøgda,
kr. 12 500,- per lokalitet. 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.
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).
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6. Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Det mangler en fullstendig vurdering av om isolasjonsmateriale som deponeres kan
defineres som inert avfall
Kommentarer:
Mineralull kan inneholde små mengder av fenoler/formaldehyd som inngår i
bindingsmiddelet. I tillegg kan den være tilsatt silikon eller mineralolje for å redusere støv og
bedre fuktmotstanden.
I henhold til avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II er det avfallsprodusenten som er ansvarlig
for å klassifisere og basiskarakterisere avfallet som skal deponerer. I tillegg er deponieier
ansvarlig for å påse at klassifisering og basiskarakteringen er i henhold til lovverket.
Deponieier må av den grunn gjøre en selvstendig vurdering av om avfallet inneholder
tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre om avfallet er riktig klassifiserert og
basiskarakterisert.
I henhold til utslippstillatelsen inngår ikke isolasjonsmateriale i den forhåndsdefinerte listen
over inert avfall som unntas testing før deponering, jf. avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II
pkt. 1.2.
Med bakgrunn i at isolasjonsmateriale ikke er forhåndsdefinert som inert avfall og ikke unntas
kravet om testing må det gjøres en grundigere vurdering av om avfallet er å anse som inert,
som oppfyller kravene som er satt i avfallsforskriften kap.9, vedlegg II, jf. vilkår 3.4.2 i
utslippstillatelsen.
Anmerkning 2:
Prosedyre for oppfylling av deponiet er noe mangelfull.
Kommentarer:
For å oppfylle kravene i utslippstillatelsen skal virksomheten påse at avfallet som deponeres
er tilstrekkelig tildekket, ligger stabilt og at areal som er i bruk er minst mulig, jf. vilkår 3.1.2
og 3.1.5. I tillegg skal det være kontroll på innsig og inntrengning av vann, jf. vilkår 3.1.3.
I praksis gjennomføres det daglige/ukentlige tilfredsstillende drift av deponiet med lite, åpent
aktivt område, tilfredsstillende frekvens for komprimering av avfallsmassene og tildekking
mellom hver komprimering. «Driftsinstruks inert deponi» ID: 193-1 har en god beskrivelse av
driften av deponiet som tilfredsstiller kravene i utslippstillatelsen, men den daglige driften ved
deponiet er i liten grad gjengitt i dokumentet.
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Anmerkning 3:
Prosedyre for prøvetaking av behandlede oljeforurensede masser kan forbedres
Kommentarer:
I dokumentet «Driftsinstruks kompostproduksjon ID 96-1» beskrives produksjon av
kompostjord. Det er redegjort for prøvetaking og analyse av kompost, men dette mangler for
oljeforurensede masser. I driftsinstruksen for behandling av oljeforurensede masser må det
beskrives hvordan massene prøvetas og analyseres.

8. Andre forhold
Til stede fra Fias AS var: Ståle Vangskåsen (driftsansvarlig), Erik Øverby (rådgiver), Tor
Tolgensbakken (avd. leder avfallsbehandling), Magnus Nyutstumoen (produksjonsarbeider)
og Bjørn Aasen (produksjonsarbeider)
Det ble ikke gjennomført befaring ved Kjemsjøhøgda.
I forbindelse med egenrapportering av 2015 for komposteringsanlegget på Kjemsjøhøgda ble
det ikke innrapportert verdier for tungmetaller i slam. Vi ber om at det ved neste
egenrapportering føres opp tungmetallinnhold i slammet. Prøvetakingen skal sikre at
innholdet av tungmetaller ikke overskrider gjødselvareforskriftens krav.
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