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Tillatelse til midlertidig mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall
Vi viser til deres søknad av 27. mars 2020.
Fylkesmannen gir med hjemmel i forurensningsloven § 11 Nord-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap midlertidig tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av smittefarlig
avfall ved sine miljøstasjoner på Dombås, Otta og Skjåk.

Varsel om gebyr
Bedriften skal betale gebyr for vårt arbeid med tillatelser, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39.
Grunnlaget for valg av gebyrsats er ressursbruk i Fylkesmannen ved behandling av søknaden.
Vi tar sikte på å fatte vedtak om gebyrsats 9 som tilsvarer kr 6 700 jf. forurensningsforskriften § 39–4.
Kommentarer til varselet om gebyr kan sendes oss innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Bakgrunn
Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) har tidligere fått tillatelse til mottak og mellomlagring
av farlig avfall på miljøstasjonene sine i Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommuner. Med
bakgrunn i dagens situasjon med en pågående korona-pandemi kan mengdene smittefarlig avfall fra
kommunene øke i tiden fremover. I denne forbindelse ønsker NGR å bistå kommunene med en
forsvarlig håndtering av denne type avfall ved å opprette felles mottak i den regionen NGR dekker.
Ferdig emballert smittefarlig avfall er tenkt levert direkte til den aktuelle miljøstasjon fra
legekontorer, eldresenter m.m. Avfallet skal deretter pakkes inn i spesielle storsekker som settes på
paller og lagres innendørs i en låst hall eller låst container. I samarbeid med Østlandet gjenvinning
blir så avfallet fraktet til forbrenning hos Eidsiva Biovarme på Hamar. Virksomheten ser for seg at
det kan bli aktuelt å utvide ordningen til å også inkludere smittefarlig avfall fra tannleger og
veterinærer.
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Avfallsforskriften § 11-2 og kap. 11, vedlegg 2, omfatter ikke mottak av smittefarlig avfall, og
kommunale avfallsmottak eller private aktører kan ikke mellomlagre slikt avfall uten særskilt
tillatelse. I henhold til krav satt i forskrift om smittefarlig helseavfall må avfallsbesitter levere
smittefarlig avfall direkte til behandlingsanlegget, uten ekstra mellomledd med lagring. Jf. § 5.
Fylkesmannen kan imidlertid gi tillatelse til mellomlagring i særskilte tilfeller, der dette er
hensiktsmessig, f.eks. for å oppnå rasjonelle innsamlings- og transportløsninger. Etter forskrift om
smittefarlig helseavfall, merknader til § 4, skal mellomlagring på behandlingsanlegg normalt ikke
forekomme. Det må legges til grunn at mellomlagring i utgangspunktet heller ikke skal forekomme
ved eventuelle mellomledd mellom avfallsbesitter og behandlingsanlegg, utover det som er helt
nødvendig ut fra praktiske og logistikkmessige hensyn.
Fylkesmannen har ved behandling av tidligere søknader fastsatt at lagring inntil 3 måneder kan
aksepteres når det smittefarlige avfallet oppbevares i egne frysecontainere. Uten bruk av
frysecontainer har vi satt lagringstid til maks 1 måned.
Dagens situasjon med en pågående pandemi er svært uoversiktlig, og det er vanskelig å vite på
forhånd hvor mye smittefarlig avfall som blir levert, og dermed også hvor lang mellomlagringstida
blir. Siden det her er snakk om en tidsbegrenset tillatelse, mener Fylkesmannen at det vil være
formålstjenlig at virksomheten kan lagre smittefarlig avfall i inntil 3 mnd. Virksomheten må likevel
tilstrebe at lagringstiden blir så kort som praktisk mulig.
Fylkesmannen mener dette vil oppfylle forskriftens intensjon om avfallsbesitters plikt til levering «så
snart som mulig» (§ 5) og krav om at mellomlagring ved behandlingsanlegget normalt ikke bør
forekomme (§ 4). Ansatte ved gjenvinningsstasjoner for farlig avfall har kompetanse til å håndtere
smittefarlig avfall på en forsvarlig måte. Videre vil virksomhetens avtale med Østlandet gjenvinning
om henting og levering av smittefarlig avfall bidra til at forskriftens krav om forsvarlig oppbevaring,
håndtering og transport av smittefarlig avfall blir oppfylt. Jf. § 4.
Så lenge som smittefarlig avfall emballeres i henhold til § 7 i forskrift om smittefarlig helseavfall,
pakkes hensiktsmessig og settes på paller til lagring innendørs i en låst hall eller container, mener
Fylkesmannen at mottak av smittefarlig avfall på NGR sine miljøstasjoner er av mindre miljømessig
betydning. Søknaden forhåndsvarsles derfor ikke, jf. § 36-9 i forurensningsforskriften.
Tillatelse og vilkår
Med hjemmel i forurensningslovens § 11 gir Fylkesmannen Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap
tillatelse til å motta og mellomlagre smittefarlig avfall på sine miljøstasjoner på Dombås, Otta og
Skjåk. Avfallet skal emballeres og håndteres i henhold til kravene i forskrift om smittefarlig
helseavfall. Avfallet skal leveres videre til godkjent behandlingsanlegg så snart som mulig. Maksimal
mellomlagringstid settes til 3 mnd.
Tillatelsen er gyldig frem til 1.1.2021.

Med hilsen
Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Anders Waldemar Olsen
rådgiver
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Kopi til:
Lesja kommune
Lom kommune
Vågå kommune
Dovre kommune
Skjåk kommune
Sel kommune

Mottakerliste:

Postboks 53
Midtgard
Edvard Storms veg 2
Kongsvegen 4
Moavegen 30
Botten Hansens gate 9
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2690
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