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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 15. september 2014 ved Torsland
avfallsanlegg i Åseral 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 1 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
1. Bedriftens internkontroll har mangler.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Bedriften må sende en skriftlig bekreftelse innen 1 nov 2014 som dokumenterer
at avvik er rettet. Bedriften skal også kommentere våre anmerkninger. Basert på
tilbakemeldingen vil Fylkesmannen vurdere nødvendigheten av pålegg etter
forurensingsloven.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Bjørn W Østerhus
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap,
Organisasjonsnr.: 979363605
Bransjenr. (NACE-kode): 388.111
Kontrollert enhet
Navn: Torsland avfallsanlegg
Kommune: Åseral Fylke: Vest-Agder

Eies av: 979361475

Anleggsnr.:

Tillatelse gitt: 26.07.2010 Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn
for i år og e del av en landsomfattende aksjon for kontroll av deponier(deponiaksjonen 2014).
Inspeksjonstema





Bedriftens internkontroll for ytre miljø og miljørisikovurderinger knyttet til
aktivitetene
sigevannskontroll
overvannskontroll
Utslippstillatelse datert 26.07.2010

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
Bedriften plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må bedriften innen 1. november
2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Samt kommentere våre
anmerkninger.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen v/Thore Egeland.
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4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse
Fylkesmannen varsler at Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap vil bli ilagt et gebyr på
kr 11600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 3.
Faktura 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 følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, andre ledd pkt. 1-8.
Kommentarer


Bedriftens internkontrollsystem var ikke oppdatert og var ikke tilpasset dagens
aktiviteter.



Bedriften har ikke iverksatt rutiner for å kartlegge farer og problemer(risikovurdering)
og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene.



Bedriften mangler dokumenterte rutiner på miljøområdet. Blant annet manglet det
beskrevne rutiner for håndtering av avfall og farlig avfall som genereres i
virksomheten. Det manglet også beskrevne rutiner for oppfølging av kravene i
utslippstillatelsen for Torsland. Blant annet er det krav om å måle metanemisjonen
hver 6 måned.



Bedriften har ikke vurdert kjemikalier som brukes mht helse, miljø, og sikkerhet. Dette
for å sikre at bedriften til enhver tid bruker de mest miljøvennlige produktene som er
mulig. Bedriften kunne ikke dokumentere at vurderingene av substitusjon av helse- og
miljøfarlige stoffer er utført (Produktkontrolloven § 3a, HMS-forskriften, §5 2. ledd,
punkt 7)
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7. Anmerkninger
Det ble gitt 2 anmerkninger under inspeksjonen som følger:
Anmerkning 1
Bedriften har ikke en fullstendig oversikt over deponiutslippenes påvirkning av
omgivelsene/resipienten(elva).
Kommentarer:
Det må vurderes å ta representative sedimentprøver i elva. Dette er spesielt viktig for å kunne
dokumentere eventuell utvikling i elva. Det er i den senere tid deponert større mengder aske i
området. Avrenning til elva kan medføre spredning av eksempelvis tungmetaller.
Anmerkning 2
Bedriften mangler en etterdriftsplan for det nedlagte deponiet.
Kommentarer:
Det må lages en etterdriftsplan som gir en oversikt over alle relevante krav og rutiner som er
nødvendige i etterdriftsfasen. Jf tillatelsen kap 5.

8. Andre forhold


Bedriften ønsker å benytte ytterligere bunnaske fra Returkraft AS til avslutningstiltak.
Det vises her til kravene i tillatelsen. Det må lages en endelig avslutningsplan for dette
med beskrivelse av tiltak for å hindre spredning og/eller avrenning av aske til
omgivelsene. Avskjærende grøfter må dimensjoners slik at avrenning ved
ekstremnedbør ikke forårsaker spredning av masser/aske. Toppdekket skal være i
henhold til kravene i tillatelsen.



Bedriften har ansvar for oppfølging av deponiet på Vestre Vik avfallsplass. Det må
lages en rutine som beskriver oppfølgingen. Det vises her til utarbeidet miljøprogram
2013 og utslippstillatelsen av 1998. Blant annet er det et krav i tillatelsen at det skal
lages en etterdriftsplan.



Bedriften er i ferd med flytte Vestre Vik miljøstasjon til en bedre egnet lokalitet. Etter
fylkesmannens vurdering er det nødvendig med en tillatelse etter forurensningsloven
til å etablere et slikt anlegg. Fylkesmannen ber om at det søkes om overføring av
gjeldende tillatelse for Vestre Vik til ny lokalitet.

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)
- Avfallsforskriften
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- Forurensningsforskriften
- Tillatelse til avslutning og etterdrift av Torsland avfallsanlegg datert 26.07.2010
- Tillatelse for Vestre Vik avfallsanlegg datert 26.02.98

