Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Hallvard Berget

Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: Magne Aukland
Vår ref.:
2003/1822

Vår dato: 07.11.2007
Arkivkode: 471

Maren AS
Skjernøyvn. 21
4514 Mandal

Avslutning av deponi på Brennevinsmyra - kontroll
Det vises til utslippstillatelse av 30.06.2005, avslutningsplan av 22.12.2005 fra
Sørlandskonsult as, og til møte og befaring på Brennevinsmyra avfallsanlegg 01.11.2007.
Det gamle deponiet på Brennevinsmyra er nå i avslutningsfasen. Deponiet skal avsluttes i
samsvar med avslutningsplan av 22.12.2005 fra Sørlandskonsult as. Fra virksomhetens side er
det ønskelig at deponiet fortsatt kan benyttes til mottak av forurensede masser inntil det
tidspunkt at maksimal tillatt fyllingshøyde er nådd. Fylkesmannen kan ikke se at det medfører
forurensningsmessige problemer at deponiet benyttes til masser som nevnt foran.
Deponiet er ikke helt avsluttet. Deponiet er åpnet i en side på grunn av visse problemer med
vann. Fylkesmannen vil derfor foreta en ny kontroll når oppfylling er ferdigstilt og deponiet
er helt lukket.
Fylkesmannen viser til vedlagte rapport. Det ble påvist 1 avvik ved kontrollen, jf. vedlegg.
Avviket må lukkes så snart som mulig og bekreftelse på dette må sendes Fylkesmannen
innen 31.12.2007.
Kontroll av denne type er gebyrbelagt. Virksomheten hører inn under risikoklasse 3. Gebyret
blir da 10 500 kroner, jf. Forurensningsforskriftens § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett
ettersendes.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at dette
brev er mottatt, jf. Forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage skal begrunnes og
sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor
betales i samsvar med ovenstående. Hvis klagen imøtekommes vil det overskytende brev
beløp bli refundert.

Etter fullmakt

Hallvard Berget
overingeniør

Bjørn Wattne Østerhus
overingeniør

Vedlegg Inspeksjonsrapport
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Serviceboks 513, 4605 Kristiansand
38 17 66 00 Telefaks 38 17 60 13

E-post
postmottak@fmva.no
Hjemmeside
http://www.fylkesmannen.no/va
Org.nr. NO974 762 994 Bankgiro 7694.05.01381
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer:2007.050.I.MVAVA

Saksnummer: 03/1822

Informasjon om virksomheten
Navn: Maren AS

Organisasjonsnr.: 965 836 772

Adresse: Skjernøyvn 21, 4514 Mandal

Telefon/e-post: 38 27 26 00

Besøksadresse: Brennevinsmyra, Mandal

Anleggsnr.: 1002AF00

Kommune/kommunenr.: 1002 Mandal

Bransjenr. (NACE-kode):

Dato for inspeksjon: 01.11.2007

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten: Magne Aukland, Rolf Klev

Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget
Solvår Reiten, Bjørn Wattne Østerhus

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende
hovedtema ble kontrollert: Deponidrift (avslutning).

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 1 funn, bestående av 1 avvik*. Funnet er beskrevet i vedlegget til
rapporten.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Pålegg om tilbakemelding. Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende fylkesmannen en skriftlig
tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene
når det gjelder avviket. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: 31.12.2007.
Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan
påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør
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begrunnes og skal sendes fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige
tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For ytterligere informasjon
om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se rapportens bakside.
Kristiansand
07.11.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sted
Dato
Fylkesmannen i Vest-Agder
(etter fullmakt)

* Avvik og anmerkninger er definert på side 4 i rapporten
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Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø
og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter
en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14
dager etter inspeksjonen.
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Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr. 2005/0011
Avvik etter kontroll ved Maren AS, Brennevinsmyra, Mandal, 01.11.2007

Avvik 1: Virksomheten har mangler ved avslutning av deponi
Avvik fra: Tillatelse av 30.06.2005 og avslutningsplan av 22.12.2005

a) Virksomheten har ikke lukket deponiet i samsvar med utslippstillatelse og
avslutningsplan.

Nærmere beskrivelse av funn ved inspeksjonen.
Overdekking av det gamle deponiet på Brennevinsmyra er noe mangelfull. Under
inspeksjonen ble det påvist at deler av deponiet var åpnet for får orden på sigevann.
Fylkesmannen kan derfor ikke godkjenne avslutningen av deponiet.
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