Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
19.09.2014
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/7094-471
Deres ref.

Hitra kommune
7240 HITRA

Aurdalen avfallsdeponi - oversendelse av inspeksjonsrapport Vedtak om innkreving av gebyr
Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 11.9.14.
Bedriften må skriftlig redegjøre for oppfølging av avvikene innen
20.10.14. Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr for kontrollen på
kr.4.600-.
Fylkesmannen viser til kontroll ved Aurdalen avfallsdeponi 11.9.14.
Bakgrunn for kontrollen
Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon hvor hovedtema var
anleggenes behandling av deponigass og sigevann.
Inspeksjonsrapporten
Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne
kontrollen.
Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om
tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke
hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke.
Rapporten regnes da automatisk som endelig.
Retting av avvik
Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten,
slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig
tilbakemelding innen 20.10.14 om hvordan bedriften vil følge opp påviste
avvik.
Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet
er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.
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Vedtak om kontrollgebyr
Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
§§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av
virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for
planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.
Bedriften er i utslippstillatelsen av 2010 ikke klassifisert i noen risikoklasse. Det
innebærer at det skal betales gebyr etter laveste gebyrklasse (kl. 4).
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette
at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 4.600,-.
Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av
Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at brevet er
kommer fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
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Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2014.031.I.FMST
Inspeksjonsdato: 11.9.14
Informasjon om virksomheten
Navn:
Aurdalen avfallsdeponi
Adresse:
7240 Hitra
Kommune/kommunenr.:
Hitra
Kontrollert tidligere:
Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Jørgen Olsen

Bedriftsnummer:
Foretaksnr. (morselskap):
Besøksadresse:
Aurdalen
Bransjenr. (NACE-kode):

Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Tore Haugen

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften
 Internkontroll
 Sigevannsbehandling
 Deponigass
 Mottakskontroll
Resultater av kontrollen
Kontrollen avdekket ingen avvik fra miljøregelverket.
Det er gitt 2 anmerkninger.
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en plan for hvordan avvikene skal
rettes innen 20.10.14.

Marit Lorvik (e.f.)
Ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår
fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å
påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf.
offentlighetsloven.
Informasjon om regelverk og hjelpemidler
Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall
Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning
Produktkontrolloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på
www.miljødirektoratet.no og www.regelhjelp.no
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Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:
Anmerkning 1:
Deponiet har ikke oppdatert rutinene i internkontrollen når det er gjort
endringer i driften med hensyn på ansvar og oppfølging
Kommentar:
Avdeling Drift og eiendom i Hitra kommune har ansvaret for å følge opp deponiet
i avslutningsfasen. Mye av dette arbeidet utføres i praksis av Retura som driver
gjenbrukstorg på plassen (gjenbrukstorget skal flyttes til Fillan i løpet av
høsten).
Kommunen har utarbeidet rutiner for hvordan og hvem som skal utføre oppgaver
i forbindelse med avslutningen av deponiet (prøvetaking, kontroll av
sigevannsoppsamling, setninger i deponiet mm). Her står det beskrevet at
ansatte i kommunen skal utføre disse oppgavene.
Hvis dette er en arbeidsfordeling som skal fortsette framover, må det foreligge
en beskrivelse av hvem som skal gjøre hva i forbindelse med avslutningen av
deponiet.
Anmerkning 2:
Det er uklart om det utføres arbeid for å sikre at sigevannsmengden blir
så liten som mulig
Kommentarer:
Det tas prøver av sigevannet som beskrevet i tillatelsen. I tillatelsen er det også
omtalt tiltak for å lede overvann bort fra deponiet (kontroll av overvannsystem
og avskjærende grøfter) for å begrense mengden sigevann.
Det kunne på kontrolldagen ikke gjøres rede for om dette arbeidet blir utført.
Andre forhold:
Den endelige avslutningen av deponiet skal starte opp i høst og planlegges
sluttført innen 01.06.15. Avslutningen skal utføres i hht. tillatelse av 11.05.10 og
brev fra Fylkesmannen av 12.02.14. Vi minner om at det senest 1 måned etter
avslutning av deponiet skal sendes Fylkesmannen opplysninger om at dette er
utført og avtales en avslutningsinspeksjon, se pkt. 3.8 og 3.9 i tillatelsen.
I flg. rapport fra COWI er det svært liten gassproduksjon i deponiet. Det må
likevel utføres overvåking av deponigass 2 og 4 år etter endelig avslutning for å
bestemme om denne overvåkingen kan avsluttes, jf. brev fra Fylkesmannen av
12.02.14.

