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Påpeking av plikt til å levere farlig avfall til godkjent mottak
- Alcoa Norway ANS, Mosjøen (Alcoa Mosjøen)
Miljødirektoratet har oppdaget at Alcoa Mosjøen leverer farlig avfall til ikke
godkjent mottak. Alcoa Mosjøen plikter å levere farlig avfall til godkjent mottak
for å være i samsvar med regelverket. Frist for å gi tilbakemelding til
Miljødirektoratet er 1. november 2018.
Bakgrunn
Under Miljødirektoratets revisjon i november 2017 ble det funnet at Alcoa Mosjøen leverer
bunnkaker fra katodene som ordinært avfall til mottaker, og at virksomheten ikke hadde
gjennomført en dokumentert vurdering av om dette avfallet kan klassifiseres som ordinært avfall.
Avfallet var heller ikke blitt rapportert til Miljødirektoratet i egenkontrollrapporten for 2015 og
2016.
Miljødirektoratet har mottatt en tilbakemelding fra dere datert 6. juli 2018. der dere beskriver at
dere etter en avfallskarakterisering vurderer at restmetall (bunnkaker) skal klassifiseres som farlig
avfall med EAL-kode 10 03 04* grunnet høyt innhold av fluor. Videre vurderer dere at nåværende
avfallsmottaker (Real Alloy Rød) har tillatelse til å ta imot denne avfallsfraksjonen.
Miljødirektoratets vurdering er at denne avfallsfraksjonen ikke er omfattet av avfallsmottakers
tillatelse etter forurensningsloven (sist endret 12. desember 2016) og at Real Alloy Rød ikke er en
godkjent mottaker av det farlige avfallet.
Orientering om regelverk
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8 angir at virksomheter skal
levere farlig avfall til en avfallsmottaker som skal ha tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Påpeking av plikt
Alcoa Mosjøen har plikt til snarest å rette bruddet på § 11-8 i avfallsforskriften. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Alcoa Mosjøen sende en skriftlig bekreftelse innen
1. november 2018 som viser at bruddet på regelverket er rettet. Vi ber om at tilbakemeldingen også
skisserer hvordan virksomheten planlegger videre disponering av bunnkakene.
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