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Miljøservice Eide AS - inspeksjonsrapport 2019.031.I.FMMR
Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 02.04.19 ved
Miljøservice Eide AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Disse personene var til stede under inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Trygve Herskedal
Guro Eidskrem Gjenstad
Tormod Rangøynes (delvis)
Magnus Tornes
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvikene gjelder:
1. Det er store mengder gammelt avfall i anlegget.
2. Farlig avfall lagres utendørs uten sikring.
3. Virksomheten mangler dokumentasjon på utslipp til vann.
4. Virksomhetens område er preget av forsøpling.
5. Anleggsområdet mangler inngjerding.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten. Avvik nummer 1 og 2
regnes som de mest alvorlige. Miljøservice Eide AS må innen 01.06.19 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.
Med hilsen
Christian Dahl (e.f.)
fagkoordinator

Guro Eidskrem Gjenstad
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

E-postadresse:
fmmrpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2520
6404 Molde

Besøksadresse:
Julsundvegen 9

Telefon: 71 25 84 00
www.fylkesmannen.no/mr
Org.nr. 974 764 067
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EIDE
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Navn: Miljøservice Eide AS

Anleggsnummer: 1551.0007.01

Bedriftsnr. for underenheten: 993038172

Eies av (organisasjonsnr.): 988607118

Kommune: Eide

Anleggsaktivitet: Sortering og bearbeiding av
avfall for materialgjenvinning

Kontrollnummer: 2019.031.I.FMMR

Risikoklasse: 3

Tillatelser gitt: 29.06.07 (næringsavfall) og
29.10.14 (farlig avfall)

Tillatelser sist oppdatert: 03.02.09
(næringsavfall) og 06.12.17 (farlig avfall)

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i virksomhetens
tillatelser overholdes.
Tema for inspeksjonen var:
 Lagring av næringsavfall
 Lagring av farlig avfall
 Utslipp til vann
 Årsrapportering
Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik
Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Det er store mengder gammelt avfall i anlegget.
Avvik fra:
Vilkår 3.5.4 og 3.8 i tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall
Avfallsforskriften § 9-2
Kommentarer:
Det ligger fremdeles betydelige mengder med gammelt restavfall på den delen av
virksomhetens område som ligger nærmest kontorbygget. Dette avfallet skal være fjernet før
01.01.2020, jf. tidligere tilsynsrapporter. For at Fylkesmannen skal kunne følge med på
framdrifta i arbeidet med å fjerne avfallet, må virksomheten sende inn månedlige rapporter
over hvor mye som har blitt sendt ut fra anlegget og hvilke mengder som fremdeles er lagret.
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Også i områdene som ligger vest for kontorbygget, er det store mengder med ulike typer avfall
(bl.a. trevirke, utrangerte kjøretøy, bildekk, betong, blåsesand, gummigranulat, brannavfall
etter brann i anlegget i 2009, plast, tau, nøter og blåser). Dette er avfall som har ligget lagret
der i mange år og som derfor omfattes av avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall.
Kapittelet gjelder for avfall som lagres mer enn ett år før sluttbehandling eller mer enn tre år før
gjenvinning eller behandling. Virksomheten har ikke tillatelse til å ha deponi, og avfallet må
derfor fjernes så snart som mulig. Det var også noe usortert avfall i dette området. Kravet i
tillatelsens vilkår 3.8 er at avfall skal sorteres uten unødig lagring og normalt leveres videre
innen en uke. Vilkåret omfatter også at det må klareres med forurensningsmyndigheten på
forhånd dersom det periodevis oppstår behov for lengre lagringsperioder.
Avvik 2
Farlig avfall lagres utendørs uten sikring.
Avvik fra:
Vilkår 3.3 i tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall
Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 nummer 1 bokstav d og g
Kommentarer:
På tilsynstidspunktet stod noen bilbatterier lagret utendørs på utett dekke. Det er krav om at
farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning.
Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke har adgang. Senere samme dag fikk
Fylkesmannen melding fra Miljøservice Eide AS om at batteriene var flyttet til låst konteiner. Så
langt har virksomheten ikke deklarert bilbatterier. Alt farlig avfall som er innom anlegget, skal
deklareres.
Det var også lagret noen plater med uemballert asbestholdig materiale utendørs. Fylkesmannen
har fått melding om at disse ble emballert senere samme dag. Asbest kan gi helseskader for
ansatte som håndterer avfallet, og Fylkesmannen sender derfor kopi av denne rapporten til
Arbeidstilsynet.
Avvik 3
Virksomheten mangler dokumentasjon på utslipp til vann.
Avvik fra:
Vilkår 11.1, jf. 4.1 og 4.2 i tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall
Vilkår 9 i tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall
Kommentarer:
I 2018 det det kun tatt én prøve av oljeinnhold i utslipp til vann. Kravet i tillatelsen er minimum
en gang hvert kvartal. Det skal også dokumenteres at utslippet ikke er forurenset med
prioriterte stoffer. Resultatene fra disse målingene skal sammen med resultater fra
virksomhetens overvåkningsprogram sendes med virksomhetens årsrapport til Fylkesmannen
hvert år innen 1. mars.
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Avvik 4
Virksomhetens område er preget av forsøpling.
Avvik fra:
Vilkår 4.1 i tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall
Kommentarer:
Ulike typer avfall er tilfeldig plassert rundt om kring på området. En del av dette er tomme
plastkanner, biter av plast, isopor, tau og annet som lett kan komme på avveie ved dårlig vær.
Det var også en del plastavfall som hang fast i trærne øst for området. Kravet i tillatelsen er at
både anlegget og områdene omkring alltid skal holdes i orden og fri for forsøpling.
Avvik 5
Anleggsområdet mangler inngjerding.
Avvik fra:
Vilkår 3.5.6 i tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall
Kommentarer:
Kravet i tillatelsen er at området skal være inngjerdet og avstengt utenom anleggets
åpningstider. Gjerde mangler på store deler av anlegget. Dette har blitt påpekt under tidligere
tilsyn, jf. inspeksjonsrapport 2012.001.A.FMMR der gjerde rundt hele anlegget var satt som et
oppfølgingspunkt for 2013.

4. Anmerkninger
Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å
ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Dette forholdet ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Det var ikke tilgang til sorteringsplata under tilsynet.
Kommentarer:
Haugene med avfall i anlegget sperret for tilgang til sorteringsplata på tilsynstidspunktet.
Virksomheten opplyste at det samme dag skulle sendes ut avfall slik at tilkomsten skulle komme
i orden. All omlasting og sortering skal skje på tett flate under tak, og virksomheten kan derfor
ikke utføre slik aktivitet når sorteringsplata ikke er tilgjengelig.

5. Oppfølging etter inspeksjonen
Miljøservice Eide AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så
snart som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må
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Miljøservice Eide AS innen 01.06.19 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene
er rettet. Denne må inkludere en tidfestet plan for fjerning av alt avfall på det vestlige området.
Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på
papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med
saksnummer. Saksnummeret er 2008/4515.
Fylkesmannen vil følge opp virksomheten med flere tilsyn i 2019.

6. Vedtak om gebyr
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Miljøservice Eide AS vil bli ilagt et
gebyr på kr 6600 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 5.
Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
Mulighet for klage
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 endringen(e) som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal
sendes til Miljødirektoratet.

7. Offentlighet
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Dette omfatter tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall av 29.06.2007 og
tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall av 29.10.2014.

9. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:
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Gebyr ved kontroll (M-297/2015)

