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Fra virksomheten:
Olav Tenden
Norleif Stuhaug
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Miljøkvalitet den 04.06.15.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under
inspeksjonen.
Avvik:
 Virksomheten har lagret avfall lenger enn tillatt
 Avfallet som har blitt påvirket av brannen må sikres bedre mot avrenning
 Det foreligger ingen oppdatert risikovurdering med tilhørende handlingsplan etter
brannen
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Oppfølgingen
etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Anne Grete Kleven
kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Anne Melbø
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Postadresse:
Postboks 2520
6404 Molde

Telefon:
71 25 84 00

E-post:
fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Web:
www.fylkesmannen.no/mr

Org.nr:
974 764 067
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Sykkylven kommune

6230

SYKKYLVEN

Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlige virksomhet
Organisasjonsnr (underenhet): 976934121

Eies av (org.nr): 976936965

Besøksadresse: Jarnes industriområde

Telefon: 478 65 000

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110- innsamling av ikke-farlig avfall

E-post: mkv@otenden.no

Kontrollert anlegg
Navn: Miljøkvalitet AS

Anleggsnr: 1528.0011.01

Kommune: Sykkylven

Anleggsaktivitet: Avfall

Fylke: Møre og Romsdal

Risikoklasse: 3

Saksnr: 07/1479

Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført som en del av den særskilte oppfølgingen av virksomheten,
spesielt med hensyn til retting av avvik etter forrige inspeksjonen 03.12.14. Dagsorden for
inspeksjonen var handlingsplan og videre opprydding på området for restavfall og trevirke.
Miljøkvalitet AS hadde februar 2015 brann ved anlegget, og det var også behov for en
inspeksjon for å undersøke sikringen av brannavfallet.
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.

Oppfølging etter inspeksjonen
Tidsfrister for lukking av avvik 1 ble diskutert under tilsynet. Miljøkvalitet AS plikter å
følge disse tidsfristene for når de ulike avfallsfraksjonene skal være fjernet fra området:





Brannavfall – frist 30.08.15
Skadet balletert restavfall – frist 30.08.15
Uskadet balletert restavfall – frist 10.01.16
Trevirke – frist 31.12.16
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Virksomheten er fortsatt underlagt særskilt oppfølging fra Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, og skal fortsette å sende inn avfallsstrømmer for restavfall og trevirke inn og ut av
anlegget, samt mengden lagret avfall, 1 gang per måned med frist 20. i påfølgende måned.
For de øvrige avvikene må virksomheten sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avvikene er rettet innen 30.08.15. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post
(fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks
2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil ha nytt oppfølgende tilsyn ved virksomheten høsten
2015.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf.
forurensningsloven § 73.) dersom tidsfristene ikke blir overholdt og avfallet er ryddet.
Tvangsmulkt vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avfallet er fjernet
innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 400 000,- per avfallsfraksjon.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6).
Miljøkvalitet AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr.
12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no

Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har lagret avfall lenger enn tillatt
Avvik fra:
Løyve til etablering og drift av sortering og mellomlagringsanlegg for hushaldnings – og
næringsavfall på Jarnes av 08.11.04, vilkår 4.3

side 4 av 5

Kommentarer:
Avviket tilsvarer avvik 3 fra forrige inspeksjon (inspeksjonsrapport 2014.007.U.FMMR). I
forhold til dagens tillatelse er maks lagringstid 1 år. Siden forrige inspeksjon i desember
2014 har virksomheten hatt brann ved anlegget. Mye av avfallet som var lagret inne hallen
og det som var lagret i rundballer utenfor hallen brant enten opp eller har blitt brannpåvirket.
Virksomheten har selv valgt å kategorisere dette avfallet i tre ulike fraksjoner: Brannavfall,
skadet balletert restavfall og uskadet balletert restavfall. Det var vanskelig å anslå hvor mye
avfall som er igjen på området.
Under inspeksjonen ble det observert at fraksjonen brannavfall var den fraksjonen som nå er
minst i omfang. Restavfallet som var lagret i rundballer på utsiden av hallen har fått
varierende skader som følge av brannen.
Avvik 2
Avfallet som har blitt påvirket av brannen må sikres bedre mot avrenning
Avvik fra:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 (Forurensningsloven) § 7
Forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) av 12. juni 1996 § 5, annet ledd punkt 6
Kommentarer:
Under inspeksjonen ble det observert at det er fare for avrenning til overvannskum fra
brannavfallet som fortsatt ligger på området. Det som var gjort av tiltak, var ikke nok for å
hindre at forurenset vann blir spredd.
Avvik 3
Det foreligger ingen oppdatert risikovurdering med tilhørende handlingsplan etter brannen
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) av 12. juni 1996 § 5, annet ledd punkt 6
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke under inspeksjonen legge fram en oppdatert risikovurdering med
tilhørende handlingsplaner for risikoreduserende tiltak. Det ble opplyst om at det var
påbegynt en risikovurdering for anlegg og at det har blitt foretatt undersøkelser etter
brannen. Det ble også opplyst om at det var gjennomført risikoreduserende tiltak for å
begrense utslipp fra avfallet, men disse var ikke nedfelt skriftlig i internkontrollen.
Siden hallen er brannskadet, foregår det sortering av avfall utendørs med avrenning til
overvannskum. Dette forholdet må inngå i risikovurderingen.
Virksomheten kunne ikke under inspeksjonen redegjøre for hvilke flater som var tilknyttet
oljeutskiller og hvor utløpet til oljeutskiller går hen. Dette er også forhold som må avklares i
forbindelse med en oppdatert risikovurdering.
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Andre forhold
Virksomheten har ansatt Norleif Stuhaug som leder og Dan Bø som driftsansvarlig. Olav
Tenden er prosjektansvarlig for å følge opp anlegget etter brannen. Fylkesmannen i Møre og
Romsdal er fornøyd med at virksomheten har avklart bedre ansvarsforholdene internt for å
kunne komme i mål med å rette avvikene hos Miljøkvalitet AS.
Gjeldende tillatelse for Miljøkvalitet AS er gammel og må revideres slik at vilkårene blir
samsvarende med dagens krav til mottaksanlegg for vanlig avfall. Fylkesmannen vil starte
dette arbeidet når virksomheten har avklart nærmere planene for videre drift ved anlegget.

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) med
underliggende forskrifter
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 i Møre og Romsdal

