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TENDEN MILJØ AS AVD OTTA
Stryn Miljøpark
6783 Stryn
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Deres ref.:
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Per Ole Tenden

Saksbehandler:

Kathrine Eriksen Vatn

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Tenden Miljø AS avd Otta - avfallssortering
Sandbumoen
Kontrollnummer: 2020.083.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Per Ole Tenden

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Kathrine Eriksen Vatn

Andre deltagere:
Roy Frode Bjørnvolden, Bjørnvolden Maskin AS
Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Tenden Miljø AS avd Otta avfallssortering Sandbumoen (Tenden Miljø) den 06.05.2020. 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 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:
•

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:
•
Avfall lagres utenfor anlegget
•
Rutiner for mottakskontroll av containere kan forbedres
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: TENDEN MILJØ AS AVD OTTA
Organisasjonsnr.: 989619810

Eies av: 976484770

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

Tenden Miljø AS avd Otta - avfallssortering
Sandbumoen
Kommune: Sel

Anleggsnr.: 3437.0023.01
Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 23.05.2019

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes. Tenden Miljø AS har besluttet å avvikle virksomheten
med mottak og sortering av næringsavfall på Sandbumoen industriområde i Sel kommune.
Virksomheten stoppet mottak av avfall ved anlegget i 2018, og har brukt 2019 til å fjerne
gjenværende avfall på anlegget, hovedsakelig returtrevirke. Tilsynet er å betrakte som et
avviklingstilsyn, det vil si at det i hovedsak er opprydding etter virksomheten som er vurdert.
Driftsrelaterte forhold knyttet til mottakskontroll og sortering, håndtering av utsortert farlig
avfall og internkontroll er i liten grad vurdert. Det er derfor ikke påpekt avvik for slike funn.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
• Avfall

•

Rydding av anlegget i forbindelse
med avvikling av drift

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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. mai 2020.
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 Tenden Miljø bli ilagt et gebyr på kr
6 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 5 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
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Avfall lagres utenfor anlegget
Kommentarer:
Det ble observert to containere som inneholdt sortert glassemballasje som var plassert
utenfor inngjerdet område. Disse var plassert der midlertidig som følge av et pågående
arbeid med bygging av ny rampe inne på anlegget.
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Ansatte og ledelse hos Tenden Miljø har ved flere tidligere anledninger blitt gjort
oppmerksom på at det ikke er tillatt å lagre avfall utenfor anleggets inngjerdede område.
Vi forventer at det straks iverksettes tiltak med levering av avfallet som befinner seg utenfor
gjerdet til godkjent mottak, eventuelt at avfallet mellomlagres forsvarlig inne på eget
område før viderelevering.

Anmerkning 2
Rutiner for mottakskontroll av containere kan forbedres
Kommentarer:
Det ble observert en haug med diverse avfall som var plassert utenfor container i påvente av
at snø og is som fulgte med lasset skulle tine. Lasset inneholdt blant annet skrapmetall, dekk
med felger, trevirke, plast og en gammel varmeovn, se bildet under.

Virksomheten bør vurdere å skjerpe mottakskontrollen, slik at eksempelvis EE-avfall ikke blir
liggende på områder uten tett dekke over lengre tid. Virksomheten bør vurdere å innføre
gebyr for feilsortert avfall, dersom dette ikke er gjort allerede.
Ved inspeksjonen var det ikke lenger noe synlig snø eller is i lasset, og virksomheten kunne
med fordel ha prioritert å sortere avfallet og legge dette i containere

Inspeksjonsrapport 2020.083.I.FMIN
Versjon 2019.02.15

Side 5 av 6

8. Andre forhold
Tenden Miljø har besluttet å avvikle drift av sorteringsanlegget. Tilsynet ble gjennomført
som et avviklingstilsyn, noe som innebærer at det i hovedsak er oppryddingen etter
virksomheten som er vurdert. Det ble gjennomført en befaring på området, og forhold
knyttet til opprydding og levering av ordinært og farlig avfall, forsøpling og forurenset grunn
ble undersøkt. Det ble ikke foretatt dokumentkontroll.
Det er inngått en avtale mellom Tenden Miljø og Bjørnvolden Maskin AS om overtakelse av
anlegget. Bjørnvolden Maskin planlegger å fortsette med mottak av usortert restavfall fra
næring, og startet opp slik virksomhet i februar i år. Det ble opplyst under inspeksjonen at
Bjørnvolden Maskin foreløpig drifter anlegget etter utslippstillatelsen til Tenden Miljø, i
samråd med Tenden Miljø. Avfallet som var inne på anlegget ble opplyst å tilhøre
Bjørnvolden Maskin.
Tenden Miljø har over lengre tid hatt store mengder kvernet trevirke liggende på området.
Fylkesmannen fikk verifisert under inspeksjonen at dette var fjernet. Det ble observert en
10 m3 container med utsortert impregnert trevirke på området, knyttet til Bjørnvolden
Maskins virksomhet. Det ble ikke observert annet farlig avfall på anlegget. Med hensyn til
grunnforurensning, ble det opplyst at anlegget ligger på et tidligere skogområde, og at
Tenden Miljø er de eneste som har drevet virksomhet på anlegget fram til nå. Farlig avfall
har blitt håndtert på betongstøpt sorteringsplate med oljeutskiller. Det er ikke kjent for
Tenden Miljø at det har vært hendelser som kan ha medført forurensning av grunnen, og det
ble heller ikke observert tegn til grunnforurensning på anlegget.
Fylkesmannen presiserer at så lenge Bjørnvolden Maskin drifter etter utslippstillatelsen til
Tenden Miljø med deres samtykke, vil Tenden Miljø også stå ansvarlig for at vilkårene i
tillatelsen overholdes. Ved tilbaketrekking av utslippstillatelsen som er utstedt til Tenden
Miljø, må det foreligge søknad om utslippstillatelse fra Bjørnvolden Maskin, ellers må
området ryddes og virksomhet med mottak og sortering av avfall opphøre. Ved
tilbaketrekking av Tenden Miljøs utslippstillatelse, vil slik virksomhet anses som ulovlig
ettersom det ikke foreligger gyldig utslippstillatelse. Vi viser også til at Bjørnvolden Maskin
ikke kan drifte selvstendig etter utslippstillatelsen til Tenden Miljø, ettersom eierskiftet ikke
er formelt godkjent av forurensningsmyndigheten, jf. vilkår 12 i utslippstillatelsen.
Vi ber om at Tenden Miljø AS og Bjørnvolden Maskin AS tar kontakt med Fylkesmannen i
Innlandet ved Stein Egil Granli for avklaring av videre prosess vedrørende overtakelse av
anlegget.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
•

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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