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Fra Fylkesmannen:
Anne-Mette Nordbak

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler funn som ble konstatert under inspeksjonen 26.09.13 ved
enkelte av HIAS sine gjenvinningsstasjoner.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen. Det er påpekt 1 anmerking.
Anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Med hilsen

Jørn Berg e.f.
miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 973 355 015
Besøksadresse: Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 – Behandling og
disponering av ikke-farlig avfall

Eies av (org.nr): 947 293 265
Telefon: 62 54 37 00
E-post: post@hias.no

Kontrollert anlegg

Navn: Gjenvinningsstasjonen på Heggvin, Stavsberg og
Brumunddal

Anleggsnr:
Heggvin: 0403.0070.01
Stafsberg: 0403.0078.01
Brumunddal: 0412.0108.01

Kommune: Hamar og Ringsaker

Anleggsaktivitet: Avfall – mottak,
mellomlagring og sortering

Fylke: Hedmark

Kontrollklasse.: 4

Tillatelse sist oppdatert:

Saksnr: 2013/6732

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall
Utslippskontroll
Avviksbehandling
Risikovurdering
Oppfølging av tidligere kontroll
Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten
innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal
dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.
Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at HIAS vil bli ilagt et gebyr på kr.11 300,- for kontrollen.
Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt,
jf § forvaltningsloven § 16.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og
vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under Fylkesmannen sin inspeksjon.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:

Anmerkning 1: Mottakskontrollen av farlig avfall kan forbedres
Kommentarer:
Gjenvinningsstasjonens rutiner for mottak, oppbevaring og viderelevering av farlig avfall er i hovedsak
tilfredsstillende, men rutinene for å påse at farlig avfall blir utsortert fra annet avfall kan forbedres på
enkelte punkter.
I forbindelse med tilsynet ble det vist til at XPS-plater ble kastet i restavfallet uten videre vurdering av
om avfallet kunne være farlig avfall. Selv om «hvit isopor» ble sortert ut fra annet avfall ble det ikke
gjort noen vurdering av om avfallet kunne være farlig avfall. I tillegg ble det vist til at det gjøres
sporadiske undersøkelser av restavfallet, og svarte poser ble sjelden sjekket.
Vi er kjent med at det i hovedsak er husholdninger som leverer avfall til gjenvinningsstasjonen, og at
næringskunder blir bl.a. henvist til Heggvin for levering av avfallet. Selv om næring leverer lite avfall til
stasjonene er det viktig at det er fokus på at de avfallstypene som er farlig avfall blir sortert ut fra
annet avfall.
Eldre isolasjon av typen EPS og XPS skal behandles som farlig avfall på grunn av innholdet av
bromerte flammehemmere (BHF). Ca. 70% av all tidligere omsatt EPS og XPS inneholder
flammehemmere (0,5-1% HBCDD) over grenseverdien for farlig avfall (0,25%).
Etter 2005 inneholder norskprodusert EPS i liten grad bromerte flammehemmere, det samme gjelder
for XPS etter 2002.
Prosedyren som er oversendt for farlig avfall omhandler i liten grad nye typer av farlig avfall som skal
sorteres ut.
I henhold til avfallsforskriften §11-5 må farlig avfall håndteres forsvarlig, og skal ikke blandes med
annet avfall. Med bakgrunn i dette skal virksomheten påse at farlig avfall blir sortert ut av annet avfall,
og at avfallet blir håndtert forsvarlig.
I forbindelse med «Kontrollaksjon farlig avfall 2006» fikk dere anmerkning på at operatørene hadde
liten kunnskap om nye typer farlig avfall. Vi ser at det er mer fokus og kunnskap blant operatørene om
de nye farlige avfallstypene, men som påpekt kan kontrollen ytterligere forbedres.

