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Rapportens innhold :
Denne rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område: drift av Skjørdalen
avfallsanlegg med hovedvekt på forholdene ved anlegget mht. evt. fugler og lukt, samt
tildekking.

Hovedkonklusjon :
Følgende avvik ble påvist:
1. Tildekkingen av avfallsfyllingen tilfredsstiller ikke fastsatte krav.
2. Det var luktutslipp fra anlegget på tilsynsdagen.

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

kontrollør

nestleder

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 i Verdal, 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:
Bedriftens utslippstillatelse av 28.03.1994 med endringer,
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven),
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

3. Tilsynets omfang
Følgende områder ble dekket under tilsynet:
drift av anlegg (tildekking, samt evt. fugler og luktutslipp).

4. Avvik
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1
Tildekkingen av avfallsfyllingen tilfredsstiller ikke fastsatte krav.
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 28.03.1994 pkt. 2.3.4.2 og 2.3.4.3.
Kommentarer:
Iht. til utslippstillatelsen skal ” Fyllingsområdet skal tas i bruk etappevis, slik at
fyllingen har størst mulig volum i forhold til overflate. Daglig drift skal foregå på et
minst mulig område.” Videre heter det at ” Avfallet skal legges ut i 0.5 - 1 m tykke lag
som deretter komprimeres. Tildekking med dekkmasse skal foregå daglig.”
Etter Fylkesmannens vurdering ble det på tilsynsdagen drevet fylling på et for stort
område. Tildekkingen bør økes.

Avvik 2
Det var luktutslipp fra anlegget på tilsynsdagen.
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 28.03.1994.
Kommentarer:
En av forutsetningene da utslippstillatelsen for anlegget ble gitt var at
”nærmiljøulempene skal være minimale”. På tilsynsdagen ble luktutslippene fra
anlegget undersøkt på fire punkter: ved avkjørselen til anlegget på riksvegen, ved den
øverste bebyggelsen i Skjørdalen, mellom den øverste bebyggelsen og anlegget, og på
selve avfallsanlegget. Ved de to øverste punktene ble det registrert lukt fra
avfallsanlegget. Fylkesmannen legger også til grunn for dette avviket at
foranledningen for tilsynet var klager fra naboer på luktutslipp fra anlegget.
På tilsynsdagen foregikk det sikting av ferdig kompost. I flg. Innherred Renovasjon
har bedriften tidligere hatt klager fra naboer ved slik sikting. Lageret av ferdig
kompost vil være tomt i løpet av høsten.
I tillegg ble det opplyst at noe av matavfallet som skal leveres biogassanlegget til
Ecopro AS gjennomgår forbehandling ved Skjørdalen avfallsanlegg. Årsaken til dette
er oppgitt å være tekniske problem ved innkjøringen av biogassanlegget.

5. Anmerkninger
Det ble ikke gjort anmerkninger på tilsynet.

6. Andre forhold
Tilsynet var uanmeldt. Bakgrunnen for tilsynet var naboklager på lukt fra anlegget. Innherred
Renovasjon ved Bjørn Heggelund ble kontaktet pr. telefon i etterkant av tilsynet.
Det var ikke problemer med fugl på anlegget på tilsynsdagen. Kun noen få individer (færre
enn 10 stk) kunne ses på anlegget og i områdene rundt.
Fylkesmannens miljøvernavdeling tok en del bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist
nedenfor/i vedlegg.

