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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Torsland avfallsanlegg den
29. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Agder avdekket to avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
 Virksomheten sin internkontroll er mangelfull for oljeutskiller og virksomheten
mangler oversikt over påkoblingspunkter.
 Mellomlagring av farlig avfall er ikke i henhold til regelverket.
Anmerkninger:
 Virksomheten mangler oppdaterte datablader for sine kjemikalier.
 Virksomheten manglet merking på enkelte avfallskontainere.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
21. november 2019 Cecilie H. Moen
dato
tilsynskoordinator
Fylkesmannen i Agder

Marit Solum
kontrollør

Kopi av rapporten sendes til Åseral og Hægebostad kommuner
Fylkesmannen i Agder Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Ragnvald Blakstads vei 1 (Arendal), Tordenskjolds gate 65 (Kristiansand) Telefon: 37 01 75 00 Org. nr.: 974 762 994
E-post: fmavpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: HÆGEBOSTAD OG ÅSERAL RENOVASJONSSELSKAP-HÅR IKS
Organisasjonsnr.: 979363605

Eies av: 979361475

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall
Kontrollert enhet
Navn:

Torsland avfallsanlegg - mottak, mellomlager,
avfall/farlig avfall HÅR
Kommune: Åseral

Anleggsnr.: 1026.0017.01
Fylke: Vest-Agder

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 26. juli 2010

Sist endret: 30. september 2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven og virksomhetens tillatelse overholdes. Inspeksjonen er en del av
Fylkesmannens frekvensbaserte tilsyn. Tilsynet ble gjennomført i medhold av
forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til luft
 Utslipp til vann

 Avfall
 Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket 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
HÅR IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 10. januar 2020 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Agder v/Marit Solum.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10. oktober
2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med
§ 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil HÅR IKS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for
tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet
for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for
ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende
virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar
klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten sin internkontroll er mangelfull for oljeutskiller og virksomheten mangler
oversikt over påkoblingspunkter.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7
Kommentarer:
En virksomhet plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelser av krav fastsatt i lov eller forskrift. Internkontrollforskriften stiller krav om at
rutinene skal foreligge skriftlig.
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HÅR IKS har nylig revidert sitt internkontrollsystem og utarbeidet rutiner for de fleste
aktivitetene og installasjonene ved anlegget på Torsland. De har ikke rutiner for kontroll og
vedlikehold av oljeutskilleren, og under inspeksjonen var ikke virksomheten kjent med om
det er mulig å ta prøver fra oljeutskilleren eller om det ev. har blitt gjennomført prøvetaking.
Under tilsynet ble det også diskutert hvilke områder som er påkoblet oljeutskiller.
Virksomheten hadde ikke full oversikt over dette.
Avvik 2
Mellomlagring av farlig avfall er ikke i henhold til regelverket.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11
Kommentarer:
Kravene i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 3 skal sikre at kommunale ordninger for
mottak av farlig avfall drives miljømessig forsvarlig. Farlig avfall skal ikke blandes sammen
med ordinært avfall, og oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall skal
håndteres som farlig avfall. Farlig avfall skal sikres slik at det avfallet ikke medfører avrenning
til grunn, avløpsnett eller annen resipient.
Under inspeksjonen ved Torsland avfallsanlegg ble PCB-vinduer lagret utendørs.
Trykkimpregnert trevirke ble oppbevart i en åpen container ved gjenvinningsrampen, men
ble ved dagens slutt flyttet til en lukket container. Under tilsynet ble det opplyst om at
virksomheten er i en pågående byggeprosess for å flytte lagring av vinduer under tak, og
man planlegger også å bygge tak over hele gjenvinningsrampen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten mangler oppdaterte datablader for sine kjemikalier.
Kommentarer:
Sikkerhetsdatabladene gir informasjon til de som jobber med farlige kjemikalier slik at de
kan beskytte seg selv eller miljøet. HÅR IKS har sikkerhetsdatablader for sine kjemikalier i en
egen perm, men de fleste av disse var av eldre dato. Virksomheten benytter lite kjemikalier
på anlegget, men det er likevel viktig at sikkerhetsdatabladene er oppdatert for å sikre at
kjemikaliene blir håndtert på en forsvarlig måte.
Anmerkning 2
Virksomheten manglet merking på enkelte avfallskontainere.
Kommentarer:
Under befaringen ble det observert enkelte avfallskontainer på sorteringsrampen som
manglet merking. Skilt var derimot kjøpt inn, men ikke montert.
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8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og 3a
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:
 Avfallsdeklarering.no (M421)
 Håndtering av farlig avfall (M284)
 Substitusjonsplikten (M104)
 Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast? (M992)
 Gebyr ved kontroll (M297)
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