Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Dag Petter Sødal, tlf. 38 17 66 79

Deres ref:.
Vår ref.: 2003/1822

Vår dato: 27.08.2003
Arkivnr: 471

MAREN
Postboks 6
4501 MANDAL

Oppfølging etter kontroll på Brennevinsmyra avfallsanlegg
Vi viser til kontrollbesøk den 26. august 2003, og til vedlagte rapport. Tilsynet er utført som
en ordinær inspeksjon med hjemmel i forurensingsloven og internkontrollforskriften.
Kontrollen er motivert ut fra bedriftens størrelse, risikonivå og at gjennomføring av
miljøtiltak pågår.
Rapporten som oversendes er en standardisert ”avviksrapport”, som fokuserer på bedriftens
overholdelse av krav og vilkår innenfor området kontroll med overvann og utslipp av
sigevann, samt mottakskontroll av avfall til deponi. Rapporten gir således ingen fullstendig
tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Vi takker for godt og
konstruktivt samarbeid under inspeksjonen.
Bedriften plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i kontrollrapporten.
Fylkesmannen ber bedriften å sende en skriftlig tilbakemelding innen 20. september 2003,
som redegjør for de tiltakene som er gjennomført for å rette opp avviket. Vi ber også om at
bedriften innen samme frist kort redegjør for sine vurderinger og eventuelle tiltak knyttet til
våre anmerkninger. Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at også
anmerkninger kan medføre pålegg om tiltak.

Med hilsen

Erling Vindenes (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef

Jon Egil Vinje
seksjonssjef

Vedlegg: Kontrollrapport

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

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

E-post
postmottak@fm-va.stat.no
Hjemmeside
http://www.fylkesmannen.no/va
Org.nr. NO974 762 994 Bankgiro 7694.05.01381
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INSPEKSJON
av
BRENNEVINSMYRA AVFALLSANLEGG
Virksomhetens
adresse:
Utslippstillatelse
av:
Kontrollklasse:

Postboks 6, 4501 Mandal

Forrige kontroll :

Systemrevisjon 1999

30. oktober 1997

Tidsrom for kontrollen:

26. august 2003

Inspektør:

Dag Petter Sødal

Kontaktperson i
virksomheten
Andre til stede

Daglig leder Harald
Fossem
Magne Aukland
Rolf M. Klev

Rapportens innhold:
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble registrert innen følgende
kontrollerte områder:
- virksomhetens tiltak for håndtering av overvann og sigevann på anlegget
- mottakskontrollen av avfall til deponi

Hovedkonklusjon:
Det ble avdekket 1 avvik:
• Avfall levert til deponi inneholdt EE-avfall.
Det ble gitt 1 anmerkning:
• Deler av avfall levert til deponi syntes dårlig eller ikke sortert før deponering.

Utarbeidet dato: 26.08.03

Godkjent dato: 26.08.03

Dag Petter Sødal
Inspektør

Jon Egil Vinje.
Seksjonssjef
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1.

Innledning

Inspeksjonen ble gjennomført i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til
ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble
avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens
miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende
lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instrukser som har
relevans for å ivareta det ytre miljø.

-

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men
som Miljøvernavdelingen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det
ytre miljø.

2.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :
-

3.

Forurensningsloven
Forskrift om deponering av avfall
Forskrifter om farlig avfall
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
-

virksomhetens tiltak for håndtering av overvann og sigevann på anlegget
mottakskontrollen av avfall til deponi

Fylkesmannens miljøvernavdeling har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved
virksomheten.
4.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:
Avvik 1:
• Avfall levert til deponi inneholdt EE-avfall.
Avvik fra:
Forskrift om elektrisk og elektronisk avfall § 6, jf. §2, og utslippstillatelse for
Brennevinsmyra av 30.10.1997, vedleggets kapittel 2.1, pkt 1, jf. pkt 2.6.
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Kommentar:
Ved inspeksjon ble det oppdaget at avfall levert til deponering inneholdt en større enhet EEavfall, jf. merknaden nedenfor under anmerkninger. Det er gjennom egen forskrift fastsatt at
EE-avfall skal samles inn og leveres til godkjent behandling. Videre er det i utslippstillatelsen
for deponiet stilt krav om utsortering av gjenvinnbart avfall og farlig avfall. Fylkesmannen
legger til grunn at dette innebærer forbud mot å deponere synlig/oppdagbart EE-avfall, og at
større enheter i næringsavfall som har vært gjennom en sorteringsprosess ikke kan aksepteres.
5.

Anmerkninger

Anmerkning 1:
• Deler av avfall levert til deponi syntes dårlig/ikke sortert før deponering.
Kommentar:
Ved inspeksjon ble det gjennomført grovsortering (gjennomgraving av avfallet med
gravemaskin) av ca 40 m3 avfall fra to store containere som var tømt samme morgen. Avfallet
var levert av Norsk gjenvinning i Rogaland. Avfallet fra den ene containeren og øvre halvdel
av den andre syntes å være sorteringsrest av diverse næringsavfall, og det var relativt godt
sortert. Det ble ikke påvist spesialavfall, matavfall eller større mengder lett gjenvinnbart
materiale. Siste halvdel av andre container syntes lite eller ikke sortert. Den inneholdt en
elektrisk motor med pumpe el.l. innebygd i en sylinder av rustfritt stål, som var så stor at den
ville vært lett synlig på en sorteringsplate, og en god del helt og ikke tilgriset/tørt trevirke som
burde ha vært sortert ut til gjenvinning.

6.

Annet

Fylkesmannen i Vest-Agder tar til etterretning at tiltak for å avskjære overvann og få kontroll
med alt sigevann fra deponi og forurensede arbeidsflater nå er under
gjennomføring/avslutning. Vi understreker at tiltakene må sluttføres så raskt som overhodet
mulig, og i god tid før vinteren setter inn.

