Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved GLØR IKS, Roverudmyra
Dato for inspeksjonen: 16.9.2014

Saksnummer: 2014/6175

Tema for kontrollen
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll
Utslipp til luft
Utslipp til vann
Støy
Farlig avfall
Miljørisikovurdering
Sentrale krav til anlegg og drift
- Tillatelse etter forurensningsloven av 14.12.2009
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9. Deponering av
avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5

Hovedfunn fra kontrollen
Virksomheten har god oversikt over sine ansvarsområder og har god oppfølging av krav i gjeldende
tillatelse etter forurensningsloven. Gassoppsamlingsanlegg oppgraderes etter anbefalte intervaller og
med bakgrunn i synkende gassuttak. Oppfølging og kontroll med overdekning på avsluttet deponi
anses som tilfredsstillende. Oppfølging av måleprogram for sigevann er utført i hht til gjeldende
tillatelse.

Rapporten
Denne rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet. Den anses som endelig dersom vi ikke
får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de
kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus på lokaliteten.

Kontrollen
Tilsynet er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor deponibransjen, som skjer i samarbeid
med Miljødirektoratet. Kontrollen er varslet av Fylkesmannen på forhånd.
Ved årets kontroll var det gjennomgang av dokumenter og samtale med driftsleder og mottaksleder.
Det ble foretatt befaring på deponi for inert avfall og asbest og sorteringsplate. Deklarasjonsskjemaer
og IK-dokumenter ble gjennomgått hos driftsleder.
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Kontrollert virksomhet
Under følger Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber om tilbakemelding
dersom noe ikke stemmer.
Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)
Navn: GLØR IKS

Organisasjonsnr.: (underenhet): 974632136

Besøksadresse: Åsmarkveien 301

Eies av (org.nr): 971041692

Postadresse: Postboks 170, 2626 Lillehammer

Telefon: 61 27 05 60

E-post: kundeservice@glor.no

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 Innsamling av ikkefarlig avfall

Deltakere ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Inge Morten Haave, Tom Werven, Lars Helge
Engmo, Johannes Gillebo

Fra Fylkesmannen:
Stein Egil Granli

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og
vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Gebyrsats for kontrollen, virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-3. § 39-6 omhandler gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse etter
forurensningsloven. Gebyrsatsen for kontroll av virksomheter med tillatelse i risikoklasse 2 med inntil en dags
varighet, er for tiden kr 15 600,-.
Faktura vil bli oversendt virksomheten fra Miljødirektoratet. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med
forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. Det skal sendes en
skriftlig tilbakemelding fra virksomheten om hva som er gjort og hva som gjøres for å rette avvik. Vi ber
også om en tilbakemelding om anmerkninger som er gitt.

Frist for tilbakemelding: Innen 3 uker
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Informasjon om tvangsmulkt
Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller dersom
tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig. Tvangsmulkt kan brukes for å sikre gjennomføring av tiltak mot
forurensning eller for å sikre tilbakemelding til Fylkesmannen angående dette. Vi viser til § 73 i
forurensningsloven. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt er enkeltvedtak og kan påklages.

Avvik
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen:

Anmerkninger
Det skal utføres kontroll av alt avfall til deponi. Avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II, punkt 1.4 tredje ledd sier at
det skal tas ut stikkprøver av hver 100. avfallsleveranse til deponiet, for å kontrollere at avfallet er i samsvar
med de opplysningene som er oppgitt i dokumentasjonen av avfallet.
Under gjennomgang av virksomhetens IK-rutiner for mottak og kontroll av avfall til deponi, kunne det ikke vises
til en skriftlig rutine hvordan virksomheten tar ut stikkprøve og kontrollerer hver 100. avfallsleveranse til deponi.
Mottakskontrollen har en praktisk rutine for å gjennomføre slik kontroll.

Andre forhold
I forbindelse med befaring på ordinært deponi kommenterte Fylkesmannen at det kunne se ut til å være en del
trevirke iblandet annet avfall på deponiet. GLØR oppgir at det er svært utfordrende å drive maskinell utsortering
av nedbrytbart avfall i mindre biter/fraksjoner.

