Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne-Lene Lundsett, 35586213, fmteall@fylkesmannen.no

Kontrollrapport
Kontrollrapport nummer:
Saksnummer:
Dato for kontroll:

2014.048.I.FMTE
2014/2024
15.05.14

Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn: Komposteringsanlegg Hegna v/ Ragnar Herrefoss
Postadresse: Slåttunvegen 38, 3800 Bø i Telemark

Bedriftsnr.: 97532158
Foretaksnr. (morselskap): 869101532
Telefon/ e-post:

Besøksadresse: Rallevegen gnr8, bnr 1

Kommunenr / kommune.:0821, Bø i Telemark

Bransjenr. (NACE-kode):

Anleggsnr.: 0821.0027.01

Tilstede under kontrollen:
Fra virksomheten: Ragnar Herrefoss (driver)
Sølvi Herrefoss, Edvin Eek, Gunnar Eskildt, Asbjørn
Dyrdal

Fra Fylkesmannen: Elisabeth Hammerli
Anne-Lene Lundsett

Kontrollomfang:
Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:


Oppfølging av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven

Kontrollrapportens innhold:
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:




Avfallsforskriften
Forurensningsforskriften
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 1 avvik* under kontrollen. Det er gitt 1 anmerkning. Se nærmere omtale inni
rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Det vises til frister for tilbakemelding i denne rapportens oversendelses brev.

Skien

.xx05.2014

sted

dato

Anne-Lene Lundsett
Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten
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Definisjon - avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrolloven og/eller
forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen.)
Definisjon - anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet,
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende
dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.
Aktuelt regelverk:
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
 Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer
 Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer
 Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven, datert 14.11.2002.
Se lover og forskrifter på Miljødirektoratet sin hjemmeside www.miljødirektoratet.no eller via
www.regelhjelp.no.
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik 1:

Virksomheten overholder ikke kravene i tillatelsen

Avvik fra:

Vilkår i tillatelsen, datert 14.11.2002

Grunnlag for avviket:
a) Virksomheten tar imot avfall på komposteringsanlegget utover tillatelsens bestemmelser, jf.
vilkår 1
b) Virksomheten har ingen mottakskontroll med avfallet som kommer inn på
komposteringsanlegget, jf. vilkår 3.2
c) Virksomheten behandler ikke husdyrgjødselen i tråd med tillatelsens bestemmelser, jf. vilkår
1.2
d) Virksomheten leverer ikke en årsrapport som er i tråd med tillatelsen, jf. vilkår 3.6
Kommentarer:
a) Virksomheten tar imot produksjonsavfall fra Epleblomsten i Sauherad og gamle tomatplanter
fra Akkerhaugen gartneri, samt aske fra forbrenningsanleggene til Bø fjernvarme og Moelven
Telemarksbruket AS. Etter dagens tillatelse kan virksomheten kun ta imot husdyrgjødsel,
kornavrens, bark og park- og hageavfall. Fylkesmannen har vært i kontakt med
Miljødirektoratet, og fått bekreftet at rester etter eplepressing og gamle tomatplanter defineres
som produksjonsavfall og ikke som hageavfall.
b) Driver av virksomheten er sjelden til stede når avfall leveres til komposteringsanlegget. Det
gjøres kun en visuell kontroll av avfallet når driver kommer for å jobbe på anlegget. Det føres
ikke noe fast journal over hvor mye avfall som kommer inn eller går ut av anlegget.
Virksomheten har ikke noe dokumentasjon på avfallet den mottar. Området er ikke stengt for
uvedkommende med kjetting eller bom.
c) Husdyrgjødselen som virksomheten mottar blir ikke tilført strukturmateriale straks eller lagt
raskt ut i ranker. Den ligger i ro til den blir lagt i ranker. Driver opplyser at gjødsla kan bli
liggende fra 0,5 til 2 år før det legges ut i ranker. Gjødselen blir ikke tildekket ved lagring.
d) Årsrapportene som er sendt til Fylkesmannen de senere årene inneholder kun en
sammenstilling og vurdering av overvåkingsdata fra prøvetakingsprogrammet. Den inneholder
ikke en oversikt over mottatt avfall og strukturmateriale, mengde produsert kompost osv.

Anmerkning
Fylkesmannen har gitt følgende anmerkning:

Anmerkning 1:Virksomheten har store mengder ferdig kompost liggende på anlegget
Kommentarer: Under tilsynet lå det en god del ferdig kompost ved anlegget. I følge tillatelsen kan
det ligge inntil 1200m3 med ferdig kompost på anlegget. Det var vanskelig for Fylkesmannen å anslå
hvor mye ferdig kompost som lå på anlegget, men det ble opplyst at den hadde ligget der 2-3 år.
Videre ble det opplyst at det tok tid å få brukt en større andel av den ferdige komposten, da det bare ble
brukt 10-15 % ved innblanding i nye jordprodukter. Det er viktig at virksomheten tar inn, komposterer
og tar ut kompost slik at det er i tråd med tillatelsen. Det må ikke tas inn mer avfall en det som kan
håndteres og avsettes, selv om mottatte mengder avfall pr år ligger under kravene i tillatelsen.
Krav til tilbakemelding til Fylkesmannen
Det skal sendes en skriftlig tilbakemelding på hva virksomheten har gjort på hvert punkt under til
Fylkesmannen
Side 3 av 4

Pkt. a) Virksomheten må slutte med å ta imot avfall som ikke er tillatt etter tillatelsen eller så må
virksomheten søke om endring av tillatelsen.
Pkt. b) Virksomheten skal lage en journal som viser hvilke type avfall som blir levert inn på anlegget,
hvem avfallet kommer fra, dato når avfallet ble levert og mengder avfall som ble levert, i tillegg skal
det føres journal på hvor mye ferdig kompost som blir tatt ut av anlegget.
Virksomheten må etablere en port/kjetting for å hindre at uvedkommende levere avfall på anlegget.
Virksomheten må sende inn kopi av journalen og bilder av at det er etablert en port/kjetting.
Pkt. c) Virksomheten må følge de reglene som er satt i tillatelsen når det gjelder behandling av mottatt
husdyrgjødsel, se pkt. 1.2 i tillatelsen. Virksomheten må ikke ta inn mer husdyrgjødsel eller
strukturmateriale på anlegget enn det dere klarer å behandle og omsette. Det er viktig at det ikke hoper
seg opp med avfall eller ferdig kompost.
Pkt. d) Virksomheten må sende inn årsrapport for 2013 som er i tråd med vilkår 3.6.
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