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Rapportens innhold – Kontrolltema
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen følgende
kontrollerte tema : Generell mottakskontroll - Håndtering av farlig avfall og EE-avfall -Internkontroll i
forhold til ytre miljø - Oppfølging av klager - Oppfølging etter forrige kontroll

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 4 avvik* og gav 1 anmerkning* under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.
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: 19.12.07.
Bedriften pålegges å sende skriftlig rapport om status og forbedringer i driftsforholdene ved utløpet av
hver måned, inntil driften igjen er i tråd med gjeldende regelverk. Alle krav skal være oppfylt ved
utgangen av 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
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 side 2 i rapporten.

* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten
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Vedlegg til inspeksjonsrapport ved : Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Nes
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. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et
engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er
mottatt.
Farlig avfall og kjemikalier
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal 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.
Farlig avfall
”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler
for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 115), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarering (§ 11-12) og
tilsyn (§ 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder
blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann og PCB-holdig avfall som
kondensatorer .
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, av 6. desember 1996 med senere endringer
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med
senere endringer
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004,
med senere endringer.
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1. juni 2004,
med senere endringer.
• Gjeldende utslippstillatelse av 22.12.1994.

Vedlegg til inspeksjonsrapport ved : Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Nes

Avvik:
Følgende avvik ble funnet ved kontrollen :
Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt 7.

Kommentarer:
Driftsinstruks for sorteringsanlegget på Nes er mangelfull og er ikke i samsvar med de faktiske
aktiviteter innen for eksempel mottakskontroll og avviksregistrering. Det er i driftsinstruks datert
16.4.06 henvist til rutine for mottakskontroll NG 00.323. Denne var ikke tilgjengelig og det ble
opplyst at denne ikke var tilpasset lokalt. Tilsvarende avvik ble notert ved forrige kontroll i 2005.

Avfallstyper som ikke aksepteres bør angis. Det eksisterte ikke noen slik liste i dag.
System for avviksregistrering var ikke skriftlig dokumentert. Registrerte ulovlige leveranser av
farlig avfall og elektroavfall blant restavfall ble sendt som billedmelding til avdelingen i
Kongsvinger.

Sorteringsanlegget har en manuell utsorteringslinje / sorteringsbånd som bidrar til at mesteparten
av småelektronikk også tas ut av restavfallet. Dette er positivt.

Oppfølging: Kopi av rutiner som utarbeides, bes oversendt Fylkesmannen.

Vedlegg til inspeksjonsrapport ved : Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Nes
Avvik 2: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.
Avvik fra: Avfallsforskriften §11
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall
c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlige avfall
d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall
e) Virksomheten videreleverer ikke farlig avfall til godkjent sluttbehandler
f) Deklarasjonsskjema er ikke korrekt fylt ut
g) Virksomheten foretar ulovlig behandling (inkl ulovlig eksport) av farlig avfall
h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstid

b-c-d)
Farlig avfall som plukkes ut og settes til side for korttidslagring skal oppbevares slik at det
ikke oppstår fare for forurensning. Under inspeksjonen ble det funnet kanner med farlig
avfall plassert ved siden av sorteringsbåndet. (Bilde 1)
Det ble opplyst at farlig avfall som ble plukket ut ble levert til kommunalt mottak for Nes
kommune ved Esval. Dette er ikke i tråd med regelverket. Dette ble også påpekt ved
forrige kontroll. Farlig avfall som ikke registreres på kunden skal registreres på
sorteringsanlegget som avfallsprodusent.
Oppbevaringsplass for annet farlig avfall var plassert under sorteringsbåndet på en
miljøpall. (Bilde 2A/B). For tiden var det ikke tak over slik at regnvann kom ned til
oppsamlingskaret. Spill-/ hydraulikk olje fra egen virksomhet ble også oppbevart her.
Leveringsfrekvens for dette avfallet ble opplyst å være når fatene var fulle.
Mellomlagringsløsningen er ikke tilfredsstillende. Leveringsfrekvensen for eget farlig
avfall som hydraulikkolje og spillolje skal være minst årlig.
h)
I området beregnet for tomme konteinere og som ligger utenfor selve sorteringsanlegget
ble det funnet diverse avfall som nå var samlet i konteinere som f.eks.
- farlig avfall (bilbatterier), elektroavfall, dekk med mer (bilde 3)
- en lukket, ikke avlåst konteiner med asbestavfall (bilde 5)
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Avvik 3: Virksomheten har mellomlagring av avfall i strid med tillatelsen.
Avvik fra: Tillatelsen pkt 2, pkt 3 og pkt 5.

Usortert restavfall og sorterte avfallsfraksjoner ble funnet lagret i konteinere i området som
brukes for mellomlagring av tomme konteinere.
Området er inngjerdet, men selve innkjørselen er åpen. Deler av avfallet som er havnet der
kan komme fra private. Imidlertid ble det også registrert konteinere med avfall som tydeligvis
var mellomlagret der av transportører (bilde4).
Vi minner om at gjeldende utslippstillatelsen jfr pkt 3 og pkt 4, begrenser lagring av avfall
(sortert og usortert) ved at det skal skje under tak og på tett flate så fremt det ikke er søkt om
dispensasjon. Den virksomme del av eiendommen skal videre være inngjerdet og avstengt
med låsbar port utenom åpningstidene / når ingen er tilstede (jf pkt 5)

Avvik 4: Virksomheten har kjørt ut usortert avfall iblandet EE-avfall til Esval
deponi.

Avvik fra: Avfallsforskriften § 9-11

Fylkesmannen har mottatt avviksrapportering fra Esval avfallsdeponi angående kontroll av
avfall levert fra Veolia Miljø AS den 13. august 2007 (2007/3090-0/M61). I følge
deklarasjonsskjema som ble levert av Veolia inneholdt leveransen ikke farlig avfall, samt at
det ble bekreftet at gjenvinning av avfallet var vurdert. Ved visuell kontroll på Esval ble det
funnet avfall som ikke var tillatt mottatt (11 enheter elektronikk, 1 bildekk, 3 elektriske
lamper), og ca 40 % av volumet var plast.
I henhold til § 9-11 skal avfallsprodusent dokumentere av avfallet oppfyller kravene til
kvalitet som fremgår av vedlegg II. Avfall som leveres til deponi skal ha gjennomført en
behandling (§ 9-6) som skal dokumenteres i basiskarakteriseringen som Veolia i henhold til
pkt. 1.1 i vedlegg II skal utføre. Basiskarakteriseringen skal også bekrefte at avfallet ikke
omfattes av forbudene i § 9-4.
Under kontrollen den 11.10.2007 forklarte Veolia at årsaken til at det ble kjørt ut usortert
avfall til Esval var at en konteiner som ble tilkjørt på kvelden ble feilsatt. Den ble plassert
sammen med konteinere med avfall som var ferdig sortert og som skulle leveres til Esval.
Fylkesmannen forventer at Veolia har notert dette som avvik, og ønsker en skriftlig
tilbakemelding på hvordan avviket er lukket.
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Anmerkinger :
Anmerking 1:
Mottakskontrollen var forbedret siden forrige kontroll. Det er imidlertid
fortsatt mulig å bedre mottakskontrollen.
Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at ulovlig avfall som
kommer inn til anlegget tas ut før det inngår i produksjonen. Når avfallet har passert manuell
sortering eller gjennomgått grovsortering er det å anse for mottatt. Rutinene må kunne
dokumenteres. Verifisering av dette var ikke mulig under selve kontrollen.
Forebyggende tiltak for å hindre at ikke tillatt avfall havner i utleide konteinere:.
-

Informasjon til kunder om hva som ikke er tillatt å legge opp i samlekonteiner ble ifølge
virksomheten informert om på telefon eller inngikk i en rammeavtale. Eksempel på en slik
avtale var ikke tilgjengelig under kontrollen.

-

Merking av konteiner i forhold til hva som ikke er tillatt mottatt for å hindre at EE-avfall
og farlig avfall inngår i blandet avfall. Avfallskonteinerne for blandet avfall hadde ikke
oppslag som gjengir hvilke avfallsfraksjoner som det ikke er tillatt å legge i disse.

-

Forhåndsvarsel om og bruk av avviksgebyr ved overtredelse av leveringsbestemmelsene.
Det er positivt at virksomheten praktiserer å ilegge avviksgebyr ved brudd på
leveringsbestemmelsene. Dette vil kunne ha en god oppdragende effekt.

