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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget

Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.:
Vår ref.: 2005/5326

Vår dato: 27.09.2005
Arkivkode:

Maren AS
Bryggegt. 30
4514 Mandal

Deponiaksjonen 2005 - oppfølging etter kontroll
Det vises til inspeksjon 14. september 2005 og vedlagte inspeksjonsrapport av 27. september
2005. Det vises i tillegg til utslippstillatelse av 30. oktober 1997 og tillatelse av 30. juni 2005.
Rapporten som oversendes er en avviksrapport som fokuserer på bedriftens overholdelse av
krav og vilkår ved avfallsbehandling. Rapporten gir derfor ingen fullstendig
tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.
Det ble påvist 1 avvik ved inspeksjonen.
Bedriften plikter å rette opp avviket som er beskrevet i inspeksjonsrapporten.
Fylkesmannen ber bedriften sende en skriftlig tilbakemelding innen 15. november 2005 om
at avviket er rettet opp.

Etter fullmakt

Jon Egil Vinje
ass. miljøverndirektør

Hallvard Berget
overingeniør
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2005/0011

Saksnummer: 05/5326

Informasjon om virksomheten
Navn: Maren AS

Organisasjonsnr.: 965 836 772

Adresse: Bryggegt. 30, 4514 Mandal

Telefon/e-post: 38 27 26 00

Besøksadresse: Brennevinsmyra, Mandal

Anleggsnr.: 1002AF00

Kommune/kommunenr.: 1002 Mandal

Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten: Alf G. Møll, Magne Aukland, Trond
Haagensen

Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende
hovedtema ble kontrollert: Internkontroll, håndtering av avfall og farlig avfall; rutiner, lagring,
deklarering, innlevering, deponidrift.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 1 funn, bestående av 1 avvik*. Funnet er beskrevet i vedlegget til
rapporten.
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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: 15.11.2005.
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
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
27.09.2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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Avfall

Alt avfall skal leveres til godkjent behandlingsanlegg. Avfall som ikke leveres fører til forsøpling og
kan i noen tilfeller også medføre alvorlig forurensning. Kommunen kan gi råd om hvordan avfallet
skal behandles, og kommunen er også forurensningsmyndighet i saker som gjelder forsøpling og andre
saker av mindre omfang.
Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller
dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen
kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser,
slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis vi heller farlig avfall i kloakken, kan det gjøre at
kloakkrenseanleggene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.
Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift, Forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall av 1. juni 2004, som også omfatter farlig avfall, jf. forskriftens kap. 11. Denne
forskriften gir regler for avfallsdefinisjoner, krav om håndteringstillatelse, leveringsplikt, kommunenes
ansvar, deklarering, tilsyn og kontroll. I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer
farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig
avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliemerking
og internkontroll.
Forskrift om internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i
virksomheten. Internkontroll betyr at bedriften må ha systematiske tiltak som skal sikre at
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt
i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Det må bl.a kunne dokumenteres hvilke
typer farlig avfall bedriften har og hvordan dette avfallet disponeres.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr. 2005/0011
Avvik etter kontroll ved Maren AS, Brennevinsmyra, Mandal, 14.09.2005

Avvik 1: Virksomheten har mangler ved drift av deponi
Avvik fra: Tillatelse av 30.10.1997 gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder, vilkår 3.1.5.
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
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d) Virksomheten lagrer avfall slik at det kan medføre forurensning (vilkår 3.1.5 i
tillatelse av 30.10.1997)

Nærmere beskrivelse av funn ved inspeksjonen.
Overdekking av deponert avfall på Brennevinsmyra er mangelfull. Under inspeksjonen ble det
påvist mye flygeavfall som har sammenheng med manglende overdekking. Deponiet drives
med en stor eksponert overflate. Dette forhold er ikke tilfredsstillende med hensyn til
flygeavfall, lukt og eksponering i forhold til omgivelsene.
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