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Rapportens innhold – Kontrolltema - Bakgrunn for kontrollen
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen
følgende kontrollerte tema:



Generell mottakskontroll i henhold til avfallsforskriften kapittel 9-11 ”mottak av
avfall” (*).
Tillatelse til mellomlagring av lettere forurensede jordmasser gitt 18.9.2009 (**)

*) Tillatelse til å motta avfall gjaldt fram til 1.juli 2009.
**) Tillatelsen av 18.8.2009 åpnet for mottak og mellomlagring av 2000 tonn lettere
forurensede masser i påvente behandling av innsendt plan for avslutning og etterdrift av
deponiet.

Hovedkonklusjon – Funn :
Kontrollen avdekket 3 avvik fra gjeldende lover og forskrifter innenfor de områder som ble
kontrollert. Det ble videre gitt 1 anmerkning. For definisjoner se neste side.
Avvik :

1) Virksomheten har tatt i mot betydelig større mengder forurensede jordmasser enn det
som tillatelse gjelder for.
2) De forurensede massene er deponert framfor å være mellomlagret slik tillatelsen
krever.
3) Stikkprøvekontroll av avfall er ikke foretatt.
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Innledning
Kontroll som gjennomført her, utføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med
hensyn til ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Kontrollen fokuserer på overholdelse av
krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er avdekket under
kontrollen og som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde. Rapporten gir således
ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:
 AVVIK defineres som overtredelse av krav satt i medhold av helse, miljø- og
sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter
hjemlet i denne loven, utslippstillatelsen).
 ANMERKNING er et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for
å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
(Dette kan f.eks være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr,
styresystemer eller arbeidsmåte).

1.

Lovgrunnlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:
-

.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).
Tillatelse av 18.8. 2009 til mellomlagring av lettere forurensede masser.
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2. Avvik
Følgende avvik ble funnet ved kontrollen:

Avvik 1:
Virksomheten har tatt i mot betydelig større mengder forurensede
jordmasser enn det fylkesmannen har gitt tillatelsen til.
Avvik fra: Tillatelse til mellomlagring av forurensede masser av 18.8.2009.
Krav:
Det er gitt tillatelse til mottak og mellomlagring inntil 2000 tonn forurensede masser med
gitte grenseverdier.
Funn:
Det ble opplyst under kontrollen at det var tatt imot ca 10.000 tonn forurensede masser.
Tillegg i endelig rapport: Forurensede jordmasser er mottatt også i etterkant av kontrollen på
tross av at det ble gitt stoppordre kontrolldagen. Det er i etterkant av kontrollen ifølge
opplysninger fra daglig leder tatt inn ytterligere 5000 tonn i uke 50 og 51.

Avvik 2:
De forurensede massene er deponert framfor å være mellomlagret slik
tillatelsen krever.
Avvik fra: Tillatelsen til mellomlagring av forurensede masser av 18.8.2009.
Krav:
Jf tillatelsens pkt 4; ”Mellomlagring av gravemasser må skje på en slik måte at det ikke kan
medføre forurensning til jord, luft eller vann og / eller avløpsnett. Dette betyr at det er ulovlig
å produsere forurenset sigevann eller forurenset overvann fra opplagsplassen.”
Funn:
Området hvor de forurensede massene er lagret / deponert er vist på foto 1. De opprinnelige
leirmassene fra området hvor de forurensede masser nå er lagt ut sees i bakkant. Det vil si at
mellomlagringen har skjedd direkte oppå avfallet i deponiet.
Foto 2 viser kanten av mellomlagringen mot Engelsrudjordet hvor overvannet er synlig.
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Foto 3 viser nylig tippet lass i et annet område (østre område) hvor den midlertidige
anleggsveien går.

Avvik 3
Stikkprøvekontroll av forurensede jordmasser er ikke foretatt og rutiner
for stikkprøvekontroll av dette er ikke implementert.
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 9-11 Mottak i hht vedlegg II (plikter for driftsansvarlig TA- 2223/2007)
Krav:
Minimum krav til stikkprøvekontroll er for hvert 100. lass. Ved kontrollen skal det tas ut
prøver for kontrollanalyse i forhold til gitte grenseverdier.
Funn:
Det er ikke foretatt noen stikkprøvekontroll av forurensede jordmasser siden 2008. Det er
heller ikke tatt prøver for eventuell senere analyse. Det ble opplyst at kontrollen begrenset seg
til en visuell kontroll.
Manglende stikkprøver for avfallsmottak ble også konstatert ved forrige kontroll. Bedriften
utarbeidet da rutiner for slik kontroll for ordinært sortert avfall.
Rutiner for stikkprøvekontroll av jordmasser er ikke implementert. CCM Ødegård sin
samarbeidspartner NorMiljø AS har bistått ved utvelgelse av prosjekter og skal ha hentet inn
nødvendige analyser for å sikre at vilkårene for å ta imot massene er oppfylt. CCM Ødegård
har imidlertid ikke foretatt den nødvendige stikkprøvekontrollen med uttak av prøver for
kontrollanalyse slik regelverket krever.

3. Anmerkinger
Utgår i endelig rapport, men er kommentert i avsnittet ovenfor.
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4. Bilder.

Foto 1: Mellomlagret / Deponerte forurensede gravemasser
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Foto 2: Forurensede gravemasser mot Engelsrud-jordet.
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Foto 3: Nylig tippede gravemasser i østre del av deponiet.
Anleggsvei til venstre for bildet.

