Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Hallvard Berget
Tlf.: 38 17 62 13

Deres ref.: Lars Tjelland
Vår ref.: 2013/5100

Vår dato: 7.10.2013
Arkivkode: 472

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
Skjoldnesveien 182
4550 Farsund

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal - oppfølging etter kontroll av
mottak og mellomlagring av farlig avfall
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vedlagt følger utkast til inspeksjonsrapport. 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. Det ble påvist 2 avvik ved kontrollen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi viser til inspeksjon 25. september 2013. 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. Det ble påvist 2 avvik.
Vi ber bedriften dokumentere at avvikene er lukket innen 1.12.2013.
Gebyr
Det varsles at virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags
varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3.
Dette innebærer at virksomheten skal betale 11700 i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Med hilsen
Thore Egeland e.f.
sjefingeniør

Hallvard Berget
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
Skjoldnesveien 182
4550 Farsund
Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
Dato for inspeksjonen: 25.9.2013
Rapportnummer: 2013.036.I.FMVA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/5100
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten: Lars Tjelland
Kjell Larsen

Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal under inspeksjonen 25.9.2013.
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.
 Containere for væsker o.l. har ikke oppsamlingskar i tilfelle lekkasjer, jf. avvik 2
 Tilstandsvurdering av lagertanker er ikke dokumentert, jf. avvik 5
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal om en skriftlig bekreftelse innen
1.12.2013 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på
side 3.

Kristiansand
Sted

7.10.9.2013
Dato

Hallvard Berget e.f.
Fylkesmannen i Vest-Agder
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Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 987 517 999

Eies av (org.nr):

Besøksadresse: Skjoldnesveien 182, 4550 Farsund

Telefon: 38 39 07 56

Bransjenr. (NACE-kode): 90.020

E-post: renova@online.no

Kontrollert anlegg
Navn: Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal

Anleggsnr:

Kommune: 1003 Farsund

Anleggsaktivitet:

Fylke: Vest-Agder

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert: 10.10.2008

Saksnr: 2013/5100

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
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Vi ber Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal om en skriftlig bekreftelse med
dokumentasjon innen 1.12.2013 på at avvik er rettet.
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Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 1.12.2013 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon
på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven
§ 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en
bekreftelse på at avviket er rettet innen 6 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med
kr 1 000,- per dag inntil kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. § forvaltningsloven § 16.
Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i
virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette
innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700 i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.
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.
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Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:
Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
Kommentarer:
Ingen avvik.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 116, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf.
Vedlegg 2 punkt 6.2)
Kommentarer:
Containere for lagring av farlig avfall er ikke utstyrt med oppsamlingskar e.l. som
kan hindre utslipp hvis det skulle oppstå lekkasjer.
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Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere
farlig avfall.
Kommentarer:
Ingen avvik.

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.
Kommentarer:
Ingen avvik.

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
Kommentarer:
Bedriften mangler rutiner for dokumentasjon av tilstand på lagertanker.
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Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:
Ingen anmerkninger.
Andre forhold /kommentarer:
Bedriften har god kontroll på alle aktiviteter. De påviste avvik reduserer ikke dette inntrykket
i vesentlig grad.
Dokumentunderlag:
Forurensningsloven 18.3.1981
Forurensningsforskriften 1.6.2004
Tillatelse av 10.10.2008
Deklarasjonsskjema
Internkontrollsystem

