Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Hallvard Berget

Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: John O. Selland
Vår ref.:
2009/2954

Vår dato: 07.05.2009
Arkivkode: 471

Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap AS
Torsland
4540 Åseral

Vestre Vik Gjenvinningsstasjon, Hægebostad - inspeksjon etter klage –
oppfølging av drift
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det vises til inspeksjon ved Vestre Vik Gjenvinningsstasjon 06.05.2009, avfallsforskriften av
01.06.2004, kapt. 11. Ved inspeksjonen deltok John O. Selland og Ola Hauge fra
renovasjonsselskapet, og Hallvard Berget fra Fylkesmannen i Vest-Agder.
Vedlagt følger utkast til inspeksjonsrapport som er utarbeidet på grunnlag av inspeksjon ved
bedriften. Rapporten som oversendes er en ”avviksrapport” som fokuserer på overholdelse av
krav og vilkår innen HMS lovgivningen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av
bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten gir også en oversikt over hvilke temaer
som ble fokusert på under kontrollen.
Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev
er mottatt, er rapporten å anse som endelig. Bedriften plikter snarest å rette opp avvikene som
er beskrevet i rapporten. For å kontrollere at avvikene er rettet opp, ber Fylkesmannen
bedriften å sende skriftlig tilbakemelding innen 1. juli 2009. Bedriften bes bekrefte at alle
forhold er brakt i orden slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter, og redegjøre for de tiltakene som er gjennomført.
Det ble påvist 1 avvik og gitt anmerkninger for 2 forhold ved kontrollen.
Gebyr
Gebyr kan fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for
Fylkesmannens kontrollvirksomhet. Det varsles med dette om at gebyr vil bli fastsatt for
denne kontrollen.
Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 4 (4 300 kr) i henhold til § 39-6 for den
gjennomførte inspeksjonen.
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen i VestAgder innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyrsats vil bli truffet i
forbindelse med utsendelse av faktura. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven
og produktkontrolloven er lagt ut på internett under følgende adresse: http://www.sft.no under
regelverk. Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens
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konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften.
Etter fullmakt

Hallvard Berget
senioringeniør
Vedlegg:
Inspeksjonsrapport

Thore Egeland
senioringeniør
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Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2009.032.I.MVAVA
Saksnummer: 2009/2954

Informasjon om virksomheten
Navn: Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap

Dato for inspeksjonen: 06.05.2009

Adresse: Torsland, 4540 Åseral

Telefon/e-post: 38 28 32 56
postmaster@har-renovasjon.no

Besøksadresse: Vestre Vik Gjenvinningsstasjon,
Hægebostad

Organisasjonsnr.: 979 361 475
Anleggsnr.:

Kommunenr./kommune: 1034 Hægebostad

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
John O. Selland, Ola Hauge

Fra Fylkesmannen:
Hallvard Berget

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende
tema ble dekket under kontrollen:
• Håndtering av kjemikalier og farlig avfall.
• Forsøpling (klagen omfattet dette punkt)

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 1 avvik* og gitt 2 anmerkninger ved kontrollen, se 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 avvikene.
Frist for skriftlige tilbakemelding er: 1. juli 2009
Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller
produktkontrolloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen.
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist
kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om
tvangsmulkt, se rapport.
* Avvik og anmerkninger er definert på side 4

Kristiansand 7.05.2009

Hallvard Berget
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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,
produktkontrolloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, 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 eller i produktkontrolloven § 13. En eventuell tvangsmulkt
kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge
tilbakemeldingen ikke er mottatt.
Utslipp til vann
Prosessvann inneholder rester av metaller og kjemikalier som ikke må slippes direkte til
kloakk. Skyllevann skal renses før det kan føres til kommunalt ledningsnett.
Håndtering av farlig avfall
Avfall fra overflatebehandling er som regel farlig avfall og må håndteres forsvarlig og leveres
til godkjent innsamler eller mottak. Farlig avfall er blant annet brukte bad, bunnslam fra bad,
slam fra renseanlegg og kjemikalieavfall.
Aktuelt regelverk:
Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.Regelhjelp.no.
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
• Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og dokumentasjon.
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikten til å unngå
forurensninger.
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11
Farlig avfall.
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Avvik 1

Håndtering av farlig avfall er utilfredsstillende

Avvik fra avfallsforskriften kapt. 11, § 11-5
Kommentar
Dette gjelder oppbevaring av bilbatterier. Den åpne lagringa anses ikke å tilfredsstille
forskriftens krav, jf. bl.a. vedlagte foto.

Lagring av batterier ved Vestre Vik Gjenvinningsstasjon, Hægebostad, 06.05.2009
Foto: Hallvard Berget, Fylkesmannen i Vest-Agder

Anmerkning 1:
Virksomheten bør foreta en opprydding i avfall som er spredd i skråning nedenfor deponiet.
Anmerkning 2:
Virksomheten bør vurdere skjerpet vakthold/overvåking for å hindre uvedkommende adgang
til gjenvinningsstasjonen .
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