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Inspeksjon ved Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula
IKS
Kontrollnummer: 2019.011.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Anne-Mette Nordbak
Andre deltagere fra virksomheten:
Nina Troller (Sirkula IKS)
Britt Solvår Morken (Sirkula IKS)

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Kathrine Eriksen Vatn
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:
Marte Hveem Igeltjørn

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved alunskiferdeponiet på Heggvin i
Hamar kommune, Heggvin Alun AS, den 31. 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 Innlandet avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:



Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Industrigata 17 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: HEGGVIN ALUN AS
Organisasjonsnr.: 920209408

Eies av: 914513782

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Kontrollert enhet
Navn:

Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula IKS Anleggsnr.: 0403.0070.07

Kommune: Hamar

Fylke: Hedmark

Anleggsaktivitet: Deponering
Tillatelse gitt: 16.01.2017

Sist endret: 31.01.2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Mottakskontroll av deponivare
 Kontroll og overvåkning av
forurensning




Støy
Internkontroll

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

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30.
september 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 Heggvin Alun AS 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 Innlandet. 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
Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Heggvin Alun AS drifter et alunskiferdeponi på Heggvin i Hamar kommune. Bedriften har
tillatelse til å motta masser med syredannende potensial, og er de eneste som har tillatelse
til dette i regionen. Virksomheten er regulert i utslippstillatelser fra henholdsvis Direktoratet
for strålevern og atomsikkerhet og Fylkesmannen i Innlandet. Det ble kun ført tilsyn med
krav i utslippstillatelse fra sistnevnte, samt aktuelt lovverk.
Bedriften har tillatelse til å deponere masser som kan være syredannende og masser
klassifisert som syredannende, bufrende masser i form av bunnaske og knust betong,
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mineralske funksjonsmasser, lavradioaktive masser fra tidligere gruvedrift og gips. Det er per
dags dato kun tatt imot syredannende masser og bunnaske. Bunnasken brukes til å
stabilisere syredannende masser for å forhindre forvitring av disse. Det er i hovedsak
mottatt masser med syredannende potensial fra store samferdselsprosjekt i regionen, og
egenskapene til disse massene er godt dokumentert i omfattende rapporter fra entreprenør.
Virksomheten har tillatelse til å motta inntil 500 000 tonn syredannende masser, men
omfanget av masser har til nå vært langt mindre.
Sigevann fra deponiet går til en overvåkningsdam. De ulike fasene av deponiet har hvert sitt
innløp til overvåkningsdammen, slik at det er mulig å spore eventuell utlekking. Overvåkning
av sigevannet utføres i henhold til tillatelsen. Sigevann går deretter til Sirkula IKS’
renseanlegg på Heggvin som består av en luftet lagune og sedimenteringsdam. Etter
rensning slippes sigevannet på kommunalt nett.
Heggvin Alun AS er etablert som et samarbeid mellom Sirkula IKS og Norsk Gjenvinning m3.
Bedriften har per i dag kun en ansatt, daglig leder. Ved behov leies ansatte i Sirkula IKS og
Norsk Gjenvinning m3 inn til ulike støttefunksjoner, slik som prosjektering, miljøoppfølging
og arbeid med internkontroll. Dobloug Maskin AS benyttes som entreprenør til selve
massedeponeringen.

9. 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)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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