FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Miljøvernavdelingen
Deres ref.:
Vår ref.: 2005/6847

Saksbehandler: Anne Sundet Tangen

Vår dato: 30.11.2005
Arkivnr:

Innherred renovasjon
Russervn 10
7650 Verdal

Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Skjørdalen avfallsanlegg
18.10.2005
Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomførte uanmeldt tilsyn ved Innherred Renovasjon
sitt avfallsanlegg i Skjørdalen, Verdal 18.10.2005. Tilsynet var en del av en nasjonal
kontrollaksjon ved avfallsdeponier (se vedlagte informasjonsskriv). Vedlagte tilsynsrapport er
skrevet ut etter tilsynet, og gjelder funn (avvik og anmerkninger) på Fylkesmannens
miljøvernavdeling sitt fagområde forurensning/ytre miljø.
Dersom bedriften mener at rapporten inneholder feil, ber vi om at dette meldes til
Fylkesmannens miljøvernavdeling så snart som mulig og senest innen 15.12.05. I motsatt fall,
er rapporten å betrakte som endelig.
Bedriften gis frist til 01.03.2006 med å komme med tilbakemelding til Fylkesmannen ang.
oppfølging av innholdet i rapporten.
Det er søkt om ny utslippstillatelse for Skjørdalen avfallsanlegg. Søknaden er til behandling
hos Fylkesmannen. Det er aktuelt å inkludere de typene farlig avfall som bedriften fortsatt har
behov for å deponere i en evt. utslippstillatelse. Tillatelsen vil da angi kravene til behandling.
Tillatelse av 02.01.1998 til mottak av visse typer farlig avfall vil da opphøre.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth
nestleder
(e.f.)
Anne Sundet Tangen
Vedlegg: tilsynsrapport, bilder tatt på tilsynet, informasjonsskriv om deponiaksjonen
Kopi av brev med vedlegg til:
Per og Knut Getz Helgesv. 1
Retura IR AS
Russervn 10
Verdal kommune Rådhusgt 17
Roar Kvernmo

7716
7650
7650
7650

Steinkjer
Verdal
Verdal
Verdal

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 65
Postadresse:
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Statens hus
Strandveien 38

Telefon: 74168000

e-postmottak: postmottak@fmnt.no

Telefax: 74168053

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt
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FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNAVDELINGEN

TILSYN VED INNHERRED RENOVASJON,
SKJØRDALEN AVFALLSANLEGG, VERDAL

Virksomhet:

Innherred
Renovasjon

Tidsrom for tilsynet: 18.10.05

Inspektør fra
Fylkesmannens
miljøvernavdeling:
Tillatelse av:

Anne Sundet Tangen

28.03.1994 med tillegg

Rapportens innhold :
Denne rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område: drift/avfallsbehandling
ved Innherred Renovasjon sitt avfallsanlegg i Skjørdalen, Verdal.

Hovedkonklusjon :
Følgende avvik ble påvist:
1. Bedriften har mangler i sin behandling av visse typer farlig avfall.
Det ble ikke gjort noen anmerkninger ved tilsynet.

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

kontrollør

nestleder
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1. Innledning
Tilsyn gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til
ivaretakelse av regelverket overholdes. Tilsyn fokuserer på overholdelse av krav og
tilsynsrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under tilsyn, og
er gjeldende for det kontrollerte område. Slike rapporter gir således ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.
Denne rapporten er skrevet etter et uanmeldt tilsyn ved Innherred Renovasjon sitt
avfallsanlegg i Skjørdalen, Verdal 18.10.05 gjennomført av Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
Rapporten omhandler funn på Fylkesmannens miljøvernavdelings fagområde
forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger.
Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen.

-

ANMERKNINGER er 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.

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlag for tilsynet var:
Utslippstillatelse for Skjørdalen avfallsplass av 28.03.1994,
Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall på godkjente deponier i
Nord-Trøndelag av 02.01.1998,
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften),
Forurensningsloven,
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall,
Forskrift om begrensning av forurensning.

3. Tilsynets omfang
Følgende områder ble dekket under tilsynet:
avfallsbehandling,
mottakskontroll,
drift av anlegg,
oppfølging av tillatelser.

Side 4 av 5

4. Avvik
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1
Bedriften har mangler i sin behandling av visse typer farlig avfall.
Avvik fra:
Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall på godkjente deponier i NordTrøndelag av 02.01.1998.
Kommentarer:
Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall (nå: farlig avfall) av 02.01.98 omfatter
avfallstypene kromholdig slam, brukt blåsesand som inneholder farlige stoffer, slam
fra oljeavskillere, kassert utstyr som inneholder fri asbest samt asbestholdige
isolasjonsmaterialer. Disse typene farlig avfall kan deponeres dersom gitte vilkår
oppfylles. Alt farlig avfall som behandles ved anlegget skal være deklarert.
Ved Skjørdalen avfallsanlegg mottas det brukt blåsesand, slam fra oljeavskillere og
asbestholdig avfall. Det har ikke vært leveranser av kromholdig slam til anlegget.
Kravet til behandling av brukt blåsesand er at den skal deponeres adskilt fra annet
avfall, deponiet skal til enhver tid være tildekket slik at støving unngås, deponiet skal
være utformet slik at vanngjennomstrømning minimeres, og deponeringen skal skje
slik at avfallet senere evt. kan tas ut for alternativ disponering. Ved Skjørdalen
avfallsanlegg er det i dag følgende rutine for behandling av brukt blåsesand: avfallet
kommer som oftest i sekk som plasseres på fyllingsfronten/tippen, som deretter dekkes
over med restavfall (som en del av den daglige driften). Den brukte blåsesanden blir
således spredt i hele fyllingen, og det er ikke etablert noe eget deponi for dette avfallet.
Mottak og behandling av brukt blåsesand er ikke omtalt i internkontrollen/
miljøstyringssystemet ved anlegget.
Bunnslam fra oljeavskillere deponeres/behandles i barkseng på anlegget. Denne
praksisen er ikke i strid med tillatelsen der det er angitt at rankekompostering framfor
barksengkompostering skal tilstrebes. Bunnslammet har høyt vanninnhold når det
kommer inn til anlegget, noe som gjør at barksengen ligner en lagune. Lokaliseringen
av barksengen endres med jevne mellomrom av praktiske årsaker (hvor på anlegget
det til enhver tid er drift). Fylkesmannen vurderer behandlingen av bunnslammet fra
oljeavskillerne for å være i tråd med tillatelsen, men vi er kjent med at andre
behandlingsmetoder er under utvikling for dette avfallet. Med utgangspunkt i
prinsippet om at best mulig teknologi skal velges, vil evt. Fylkesmannen komme
tilbake til skjerpede krav til behandling av bunnslam fra oljeavskillere dersom det er
grunnlag for det. Inntil videre kan dagens praksis med barkseng fortsette.
Asbestholdig avfall legges på eget område på anlegget, der det tildekkes med bark.
Også utsortert gipsavfall deponeres på samme sted. Området er utstyrt med skilt. Det
er krav til at avfallet skal graves ned, dvs. tømmes i ferdig utgravd grop og overdekkes
umiddelbart med annet materiale. Tømming og overdekking skal gjøres slik at
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punktering av emballasje unngås, og at direkte kontakt mellom maskiner og
asbestmateriale unngås. På tilsynsdagen kunne asbestavfall (både med og uten
innpakking) ses under dekkmassene.

5. Anmerkninger
Det ble ikke gjort noen anmerkninger på dette tilsynet.

6. Andre forhold
Tilsynet var uanmeldt, og Fylkesmannens representant var i kontakt med Arve Staberg
ved Skjørdalen avfallsanlegg på tilsynsdagen. I tillegg ble det gitt telefonisk beskjed om
tilsynet som skulle videreformidles til driftsansvarlig ved Retura IR AS, Arnstein Heggdal.
Det er Retura IR AS som drifter Skjørdalen avfallsanlegg, mens Innherred Renovasjon eier
anlegget og innehar utslippstillatelsen fra Fylkesmannen.
Det ble gjennomført en samtale i betjeningsrommet i ekspedisjonsbygget først, der bl.a.
rutiner for registrering og mottakskontroll av avfall var tema. Deretter foretok Fylkesmannens
representant befaring på anlegget.
Fylkesmannens representant kontrollerte hvorvidt det var fugler og lukt ved anlegget på
tilsynsdagen. Fugler ble ikke observert på anlegget denne dagen. Det var nor lukt oppover
langs tilførselsvegen i Skjørdalen denne dagen (luktkunne observeres først ved de siste husene
øverst i Skjørdalen, og videre oppover til anlegget. Det var en god del lukt inne på selve
anlegget på tilsynsdagen. Dette kan har sammenheng med at det nylig var gravd i fyllingen
for å utvide deponigassanlegget med flere brønner.
Fylkesmannens miljøvernavdeling tok en del bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist i
vedlegg.

