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Inspeksjon ved NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved NORD-GUDBRANDSDAL
RENOVASJONSSELSKAP IKS (NGR) den 30. oktober 2019.
Denne rapporten er en korrigert versjon av den opprinnelige tilsynsrapporten som ble sendt
27.11.2019, og som har bakgrunn i ny vurdering av avvik 1. Under tilsynet og i en bekreftelse
per epost fra NGR var vårt inntrykk at NGR ikke hadde utarbeidet en miljørisikoanalyse for
driften og aktivitetene på Myrmoen, med vekt på ytre miljø. Vi vurderte dette som et
alvorlig avvik sett i sammenheng med krav i internkontrollforskriftens § 5 og vilkår i
tillatelser til drift etter forurensningsloven. I ettertid har NGR påpekt at det likevel foreligger
beskrivelser og miljørisikovurderinger for anleggene på området og for driften. Basert på
disse opplysningene og samtaler med NGR, har vi valgt å korrigere rapporten og endre
beskrivelsen av avvik 1, samt vår vurdering av alvorligheten for dette avviket. Men vi
opprettholder vår vurdering av at miljørisikovurderingene for ytre miljø var mangelfulle på
tidspunktet for tilsynet.
Denne 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 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
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

Vi ser alvorlig på avvik 2, med bakgrunn i gjentakende brudd på vilkår knyttet til deponering
av asbestholdig avfall i egen asbest-celle. Vi viser i den sammenheng til rapport fra
inspeksjon 1.9.2014 (vår ref. 2014/5767).
Avvik:


Miljørisikoanalyse for deponering av avfall og for drift av sorteringsanlegg er
mangelfull

Asbestholdig avfall i egen asbest-celle blir mangelfullt tildekt etter plassering i
deponi

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
15. januar 2020
dato

Stein Egil Granli
Tore Pedersen
kontrollør
avdelingsdirektør
Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:
 Sel kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS
Organisasjonsnr.: 992655046

Eies av: 992549394

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

NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS

Kommune: Sel

Anleggsnr.:
0517.0012.01 (sorteringsanlegg)
0517.0014.04 (deponi inert
avfall)
0517.0014.05 (celle for
asbestholdig avfall)
Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Deponi og sorteringsanlegg
Tillatelse gitt: 21.01.2007 (inert deponi og asbest-celle)
11.1.2002 (sorteringsanlegg)

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen hos NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS (NGR) 30.10.2019 ble
gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven med tilhørende forskrifter og vilkår i gjeldende tillatelser etter
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft





Utslipp til vann
Avfall
Deponering av avfall

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.
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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
NGR plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Vi ser alvorlig på avvik 2 i rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må
NGR innen 20. desember 2019 oversende en skriftlig redegjørelse som beskriver hvilke tiltak
som er gjennomført for å lukke avvikene. Forholdene i disse avvikene vil bli fulgt opp ved ny
kontroll.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Innlandet v/Stein Egil Granli.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. 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.
Vi har ikke mottatt merknader til varslet gebyrsats. På bakgrunn av medgått og forventet
ressursbruk vil NGR bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 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).

Inspeksjonsrapport 2019.070.I.FMIN
Versjon 2019.02.15

Side 4 av 7

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Miljørisikoanalysen for driften på anlegget på Myrmoen er mangelfull.
Avvik fra:
Konsesjon til virksomhet etter forurensningsloven for Nord-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap IKS punkt 7.1.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, andre ledd pkt. 6.
Kommentarer:
Under tilsynet kunne ikke NGR dokumentere en helhetlig miljørisikoanalyse for aktivitetene
og driften på Myrmoen. Vi har i etterkant av tilsynet fått bekreftelse fra NGR på at det er
utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med detaljregulering av området, samt
risikovurderinger for håndtering av farlig avfall og rutinebeskrivelse for deponering av avfall.
NGR peker selv på at egen miljørisikoanalyse er mangelfull med hensyn på ytre miljø og har
iverksatt utarbeidelse av en helhetlig miljørisikoanalyse som omfatter miljøstasjon,
sorteringsanlegg og deponi. Vi presiserer at denne miljørisikoanalyse ikke var utarbeidet
eller presentert på tidspunktet for tilsynet.
I henhold til gjeldende tillatelse til deponering av avfall og til internkontrollforskriften skal
virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Resultatene skal
vurderes opp mot akseptabel miljørisiko og potensielle kilder til akutt forurensning av vann,
grunn og luft skal være kartlagt. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og omfatte alle
forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller
miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.
Avvik 2
Asbestholdig avfall i egen asbest-celle er mangelfullt tildekt etter deponering.
Avvik fra:
Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.3.3 – kriterier for mottak av asbestavfall.
Konsesjon til virksomhet etter forurensningsloven for Nord-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap IKS punkt 3. Særskilte vilkår for deponi kategori 2. Deponering av
asbestholdig avfall.
Kommentarer:
Det ble påvist at asbestholdig avfall var mangelfullt emballert og at betydelige mengder
avfall var eksponert i deponicellen, dvs. at avfallet ikke blir tildekt og komprimert slik som
tillatelsen og avfallsforskriften stiller krav om. Samme avvik ble også påpekt under forrige
inspeksjon ved Myrmoen i 2014.
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NGR Myrmoen, deponicelle for asbestholdig avfall (foto FMIN).

Vi ser alvorlig på at NGR har gjentakende avvik på dette forholdet.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

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