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PCB I BYGG - RAPPORT FRA TILSYN MED PÅLEGG OM REDEGJØRELSE

TILSYN PÅ AVFALLSANLEGG - RAPPORT OG PÅLEGG OM REDEGJØRELSE
Vi viser til tilsyn på avfallsanlegget den 17 oktober 2002 med tilhørende varsel datert
07. oktober 2002.
Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:
1.

Avfallsmottaket har ikke iverksatt systematiske og fungerende
kontrollrutiner som sikrer at PCB-holdig avfall og annet farlig avfall blir sortert ut
fra det som leveres til deponering.

.

Vedtak
I medhold av lov av 13 mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall § 49 må
bedriften innen 15. desember 2002 skriftlig redegjøre til Fylkesmannen for de tiltak
som er gjennomført for å rette opp registrerte avvik. Hvis ikke avvik da er rettet opp, må
redegjørelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan avvik skal rettes opp. Innen
samme dato skal det gis forslag til oppfølging av anmerkninger.

Bakgrunn
Hensikten med kontrollen var å fastslå om eventuelt PCB-holdig avfall fra riving og
rehabilitering av bygg sorteres ut i avfallsmottaket og leveres som spesialavfall til
godkjent innsamler/behandlingsanlegg. Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og
anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.
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Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke
for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var forskrifter om internkontroll (helse, miljø og
sikkerhet), forurensningsloven med forskrifter samt tillatelse til innsamling, håndtering
og behandling av avfall gitt 03. mai 1999.

Gjennomføring
Tilsynet ble varslet ca. to uker i forveien. Deltagere fra virksomheten var driftsleder
Ståle Lysjord og driftsformann Pål Tore Bjerkli. Fra Fylkesmannen deltok Sten D.
Bruaas, tilsynsleder. Avfallsmottaket ble først bedt om redegjøre for hvordan
mottakskontrollen var lagt opp svarte deretter på en del spørsmål fra Fylkesmannen.
Til slutt ble det foretatt en kort befaring/omvisning på avfallsanlegget på Røssvollhei.

Avvik og anmerkninger
Avvik 1 Avfallsmottaket har ikke iverksatt systematiske og fungerende kontrollrutiner
som sikrer at PCB-holdig avfall og annet farlig avfall blir sortert ut fra det som leveres
til deponering.
Avvik fra tillatelsens vilkår 2.1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 andre ledd punkt 6 (risiko) og 7 (rutiner).
Begrunnelse
I henhold til bestemmelsene i tillatelsen vilkår pkt. 1.10 skal det journalføres resultater
fra gjennomførte stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning. Av pkt. 1.13 i
tillatelsens vilkår fremgår at avfallsselskapet plikter gjennom instrukser, jevnlig tilsyn,
egenkontroll og andre tiltak plikt å sikre at vilkårene i tillatelsen til enhver tid er
oppfylt. HAF har utarbeidet rutiner for kontroll hvor det bl.a. er beskrevet at alle
ansatte har et kontrollansvar som også omfatter visuell kontroll i forbindelse med
tømming. Det er utarbeidet et eget avviksskjema som skal benyttes dersom det i
restavfallet oppdages avfall som ikke er tillatt å deponere. Det ble gjennomført
avfallskontroll i 2001 på næringsavfall i forbindelse med opphøret av deponeringen av
våtorganisk og en del feil ble oppdaget og rapportert på avviksskjemaet. Det er siden
ikke registrert avvik når det gjelder deponeringen av restavfall. Enkelte kunder (for
eksempel Normiljø AS) har egen nøkkel til deponiet og kan levere også når mottaket er
ubetjent. Så lenge det ikke er registrert avvik i forhold til forsøk på deponering av
PCB-holdig avfall og annet farlig avfall, har avfallmottaket etter Fylkesmannens
vurdering, ikke iverksatt systematiske og fungerende tiltak for å hindre ulovlig
deponering. Bedriften kunne heller ikke legge frem resultater fra stikkprøvekontroller
utover kontrollen på våtorganisk i 2001, jf. vilkår 1.10. Det ble videre opplyst at
møbelbransjen gjentatte ganger deponerer/forsøker å deponere store mengder
papp/brunt papir. Det finnes heller ikke dokumentasjon i form av avviksmeldinger på
dette.
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Økt fokus på PCB-holdig avfall og annet farlig avfall medfører at
miljøvernmyndighetene har en forventning om at det i mottaket finnes systematiske og
fungerende kontrollrutiner for det avfallet som leveres direkte til deponering. Dette
innebærer bl.a. at det forventes at det er iverksatt kontrollrutiner som medfører at
innholdet i en kontainer, for eksempel ”restavfall” fra byggeplass, ikke kjøres direkte til
deponi uten noen nærmere gjennomgang eller vurdering.
Den nye deponiforskriften stiller for øvrig langt strengere krav til mottakskontroll enn
de vilkår som er gitt i dagens tillatelser.

Totalvurdering
Helgelands Avfallsforedling har iverksatt rutiner både for kontroll og registrering av
avvik i forbindelse med forsøk på ulovlig deponering. Rutinene ser imidlertid ikke ut til
å være virksomme, og avfallsmottaket har en svært viktig utfordring i å få
mottakskontrollen til å fungere slik at den faktisk hinder dumping bl.a. av farlig avfall.
Fylkesmannen har i denne omgang ikke kontrollert øvrige forhold knyttet til
virksomhetens internkontroll og etterlevelse av tillatelsens vilkår.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningsloven kap VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra
det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part.
Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som
ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør
nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ.
Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller
SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av
spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.
Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av
saken.
Med hilsen

Marit Torsvik (e.f.)
fungerende seksjonsleder
Sten D. Bruaas
overingeniør
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