Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar
Saksbehandler, innvalgstelefon

Vår dato
14.9.2017
Arkiv nr.

Monica Bernhardsen, 62 55 11 69
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Vår referanse
2017/2258
Deres referanse

2017.018.I.FMHE
Solør renovasjon IKS
Negardsvegen 1
2270 Flisa

Inspeksjon ved SOR Gammelsætra, Åsnes kommune
Dato for inspeksjonen: 24.8.2017
Rapportnummer:
2017.018.I.FMHE
Saksnr.:
2017/2258
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Terje Berntsen, daglig leder
Roger Bekkemoen, driftsansvarlig
Jon Arne Aaslie, driftsingeniør

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Monica Bernhardsen, senioringeniør

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
SOR Gammelsætra inkludert det som tidligere var Kildal kompost, 24.8.2017:
Fylkesmannen avdekket 0 avvik og 0 anmerkninger:
Det vil ikke være nødvendig med en tilbakemelding til oss etter inspeksjonen.
Vi takker for god mottakelse på inspeksjonsdagen.
Med hilsen
Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 974633892

Eies av: 970961747

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Telefon:

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

E-post: post@solorrenovasjon.no

Kontrollert anlegg
Navn: SOR Gammelsætra og Kildal kompost

Anleggsnr: 0425.0039.01/0425.0039.02

Kommune: Åsnes

Anleggsaktivitet:

Fylke: Hedmark

Avfall – mottak, mellomlagring og sortering og
biologisk behandling av org. avfall

Tillatelse gitt: 24.11.2011 og 19.12.2011

2. Inspeksjonens omfang
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter
virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og
kjemikalier. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:
 Utslipp til vann og luft – utslippskontroll
 Håndtering av avfall og kjemikalier
 Kartlegging og vurdering av risiko for å forurense ytre miljø
 Rutiner for registrering og behandling av uønskede hendelser (avviksbehandling)
 Krav satt i utslippstillatelsen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble
kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 8.8.2017). Dette betyr at dere skal betale kr. 14 600 i gebyr for den gjennomførte
inspeksjonen, jf forurensningsforskriften § 39-7. Gebyrsats følger av Fylkesmannens arbeid
med tilsynet. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.
Vedtaket om fastsettelse av gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens kap 39. Gebyrets
størrelse kan klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre
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uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via
Fylkesmannen i Hedmark.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Åsnes kommune

6. Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under denne inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Det ble ikke funnet noen anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Observasjoner gjort under inspeksjonen:
 Virksomheten sorterer ut noe impregnert trevirke som er lagt igjen feil hos dem. Dette
plasseres i en kontainer som står på fast dekke, men ikke under tak, før det sendes
videre til godkjent mottak. Det er viktig å få sendt det impregnerte trevirke raskt
videre til godkjent mottak og blir det stående noe tid hos virksomheten bør/må det stå
under tak.
 Virksomheten har en oljeutskiller som er nedgravd ved sorteringsanlegget. Det er
svært lite olje som havner i oljeutskilleren og derfor opplever virksomheten at det er
lite behov for å tømme oljeutskilleren ofte. De har et varselsystem som skal gi beskjed
når det er behov for å tømme oljeutskilleren. Det er kommunen som er myndighet for
oljeutskilleren, mens Fylkesmannen er myndighet for levering av farlig avfall, som
olje. Det er viktig at virksomheten får på plass en vedlikeholdsavtale med noen som
gjør service på oljeutskillere slik at oljeutskilleren fungerer slik den skal. Dersom det
hadde vært lekkasje ved oljeutskilleren vil det vært naturlig at dette ble fanget opp ved
overvåkningsprogrammet som virksomheten har og det har ikke vært tilfelle.

9. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
 Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
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Utslippstillatelsene fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 24.11.2011 og 19.12.2011
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