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Rapport etter kontroll ved Aurdalen avfallsdeponi - Hitra kommune
Vi viser til kontroll ved virksomheten 27.09.05.
Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontrollen ved virksomheten
Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder feil, ber vi om tilbakemelding på dette
innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen,
regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.
Det bes om tilbakemelding på hvilke tiltak som tenkes iverksatt for å lukke avviket innen
28.november 2005.
Fristen kan påklages Statens forurensningstilsyn innen tre uker etter at brevet er mottatt.
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Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
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avdelingsingeniør
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E-post: postmottak@fmst.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st
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RAPPORT
NR. 20-05

INSPEKSJON VED
Kystmiljø AS – Aurdalen avfallsdeponi
Bedriftens
adresse:
Tilstede fra
bedriften:

Kystmiljø AS
Postboks 94
7301 Orkanger
Trygve Berdal
Gunnar slupphaug
Torbjørn Evjen
Sten Arntzen
Turid Glørstad

Utslippstillatelse
av:
Tidsrom for
kontrollen:

28.09.2005

Til stede fra
Fylkesmannen:

Gunhild Flaamo
Martha Staalsberg

Rapportens innhold :
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende
kontrollerte områder:
- Drift av deponi med hovedvekt på mottakskontroll av avfall
- HMS-system med fokus på drift av deponi

Hovedkonklusjon :
Under inspeksjonen ble det gjort følgende observasjoner:
-

Det ble funnet farlig avfall som var deponert ved anlegget

Utarbeidet dato 02.11.05

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.: Marit Lorvik

Gunhild Flaamo

avdelingsingeniør

underdirektør
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1.

Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn
til ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og
rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.
Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller
miljøstatus.
Definisjon på et avvik og en anmerkning er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller
gjeldende lover og forskrifter.

-

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men
som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre
miljø.

2.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:
-

3.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Utslippstillatelse
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 9.
Deponering av avfall og kapittel 11. Farlig avfall
Virksomhetens egne dokumenter knyttet til forhold som har betydning for helse, miljø
og sikkerhet
Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
-

Drift av deponi med hovedvekt på mottakskontroll av avfall
Bedriftens HMS-system innen opplæring, avviksbehandling og lovverk

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved /områder av bedriftens
virksomhet.
4.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:
Avvik 1

Deponiet har mottatt og deponert farlig avfall som det ikke har tillatelse
til å deponere

Avvik fra

Forurensningsloven §7 og 28, og forskrift om gjenvinning og behandling
av avfall, kapittel 11 om farlig avfall
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Kommentarer:
Det ble funnet farlig avfall på deponiet. Det er ikke tillatt å deponere farlig avfall ved
anlegget. Farlig avfall som kommer innblandet i annet avfall til anlegget skal utsorteres og
leveres til godkjent mottak. Næringsavfall som kommer fra virksomhetens egne containere
satt ut hos kunder blir sortert maskinelt med gravemaskin med en stor grabb. Det
gjennomføres også sporadiske manuell utsortering.

