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Viraksveien avfallsplass - tilbakemelding etter inspeksjon
Kontrollnummer: 2014.075.I.FMVA
Kontaktperson ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Fra Fylkesmannen:
Geir Lønning
Bjørn Wattne Østerhus

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 29. september 2014 ved Viraksveien
nedlagte avfallsplass i Sirdal kommune. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen gav
ingen avvik eller anmerkninger under inspeksjonen. Flere av forholdene som ble tatt opp
under inspeksjonen ivaretas av årlig rapportering til oss.
Vi har ikke behov for skriftlig tilbakemelding fra Sirdal kommune.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)
sjefingeniør

Bjørn Wattne Østerhus
senioringeniør
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Sirdal kommune
Organisasjonsnr.: 964964165
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110
Kontrollert enhet
Navn: Viraksveien nedlagte avfallsplass
Kommune: Sirdal
Anleggsaktivitet: Deponering
Tillatelse gitt: 27.01.2006

Eies av: -

Anleggsnr.: 1046.0005.01
Fylke: Vest-Agder
Risikoklasse: 4
Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført som en del av en landsdekkende aksjon. Deponiaksjonen 2014
er en del av forurensningsmyndighetenes arbeid for å sikre forsvarlig avfallshåndtering.
Formålet var å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven
og eventuelt bedriftens utslippstillatelse overholdes.
Inspeksjonstema



Håndtering av sigevann
Håndtering av deponigass

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
IRS Miljø IKS Erikstemmen trenger ikke sende en skriftlig tilbakemelding.
Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes til fmvaPostmottak@fylkesmannen.no eller til
Fylkesmannen v/Bjørn Wattne Østerhus.

4. Varsel om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Fylkesmannen varsler at Sirdal kommune vil bli ilagt et gebyr på kr 4 600,- for inspeksjonen,
jf. forurensningsforskriften § 39-6. Viraksveien nedlagte avfallsplass er plassert i risikoklasse
4. Vedtaket vil være hjemlet i forurensningsforskriften § 39-6, jf. § 39-3 og faktura
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ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne
rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal
sendes til Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal
(jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant ingen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Som ansvarlig kontakt bør IRS Miljø IKS Erikstemmen sette seg godt inn i utfordringer og
historikk hva deponiet angår. Sirdal kommune er oppført som ansvarlig enhet/juridisk
ansvarlig for deponiet. Begge bør ha en formening om etterlevelse av etterdriften ved
deponiet selv om konsulenter står for brorparten av arbeidet med prøvetaking og
rapportskriving. Selve inspeksjonen anses avsluttet fra vår side om ikke Sirdal kommune
kommer med tilbakemeldinger innen fristen.
Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

