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Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap,
miljøstasjonene på Frya og Fåvang.
Kontrollnummer: 2020.082.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Roger Skansgård
Andre deltagere fra virksomheten:
Geir Ove Kolobekken
Torgils Beitmyren (Frya)
Per Einar Garverhaugen (Fåvang)

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Anders Waldemar Olsen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:
Kathrine Eriksen Vatn

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap (Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap) den 21.08.2020. 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 4 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:






Smittefarlig avfall mellomlagres utover tillatt lagringstid
Bildekk lagres lengre enn tillatt
Masser er mellomlagret over flere år
EA-avfall (hvitevarer) mellomlagres utendørs

Anmerkninger:

Utrangerte campingvogner mottas på anlegget

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

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
28. august 2020
dato

Anders Waldemar Olsen
Tore Pedersen
kontrollør
avdelingsdirektør
Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:
 Sør-Fron kommune
 Ringebu kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap
Organisasjonsnr.: 876016362

Eies av: 871040982

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

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Anleggsnr.: 3438.0006.01 og
3439.0037.01
Fylke: Innlandet

Kommune: Sør-Fron
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 26.06.2019

Sist endret: 26.06.2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes. Hovedfokuset ved inspeksjonen var å vurdere om krav til
mottak, lagring og håndtering av farlig avfall overholdes.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann



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.
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
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må MidtInspeksjonsrapport 2020.082.I.FMIN
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Gudbrandsdal Renovasjonsselskap innen 18. september 2020 sende en skriftlig redegjørelse
som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Innlandet v/Anders Waldemar Olsen.

4. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal
dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet.
Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 13 300,- i gebyr for kontrollen.
Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 397 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16.
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen to uker etter at dette
brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Smittefarlig avfall mellomlagres utover tillatt lagringstid
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap, punkt 1.1 og 8.7.
Kommentarer:
I tillatelsens vilkår 8.7. er det stilt krav om at maksimal lagringstid for smittefarlig avfall ikke
skal overstige en md, ev. tre md. hvis det smittefarlige avfallet lagres i kjøle- eller
frysecontainer.
MGR har lagret smittefarlig avfall på anlegget på Frya siden januar 2020, en lagringsperiode
på ca. 8 md. Avfallet var ikke lagret i fryse- eller kjølecontainer, men ble oppbevart i fire
storsekker som ble lagret innendørs.
Avvik 2
Bildekk lagres lengre enn tillatt
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Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap, punkt 1.1.
Kommentarer:
I henhold til tillatelsen punkt 1.1, kan bildekk mellomlagres på miljøstasjonen i opptil 12
måneder.
På Frya miljøstasjon har bildekk blitt mellomlagret i mer enn ett år uten at det er levert
videre. Virksomheten opplyser at det utfordringer med å få fjernet felg fra dekk som er
årsaken til dette.
Avvik 3
Masser er mellomlagret over flere år
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9.2 andre ledd.
Kommentarer:
I henhold til avfallsforskriften § 9-2. andre ledd, er lagerplasser der avfall mellomlagres i mer
enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til
gjenvinning å anse som deponering av avfall.
I forbindelse med at det ble etablert tett dekke på sorteringsanlegget i 2017, ble det gravd
opp masser på området. Massene som ble gravd opp inneholder store mengder avfall, og er
lagt i hauger inne på anlegget i påvente av videre håndtering. Massene er å anse som
næringsavfall, og skal i henhold til forurensningsloven § 32 bringes til lovlig avfallsanlegg
eller gjennomgå gjenvinning. Det er planlagt at massene skal sorteres og fjernes i løpet av
2021. Massene har da vært lagret utover maksimal lagringstid gitt i avfallsforskriften § 9-2.,
og anses å være deponert på stedet. Deponering krever særskilt tillatelse etter
forurensningsloven.
Avvik 4
EA-avfall (hvitevarer) mellomlagres utendørs
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap, punkt 1.1 og 8.9.
Kommentarer:
EE-avfall skal lagres under tak og på fast dekke, eller i lukket container.
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MGR opplyser om at hvitevarer blir mellomlagret i lukket container før videre levering til
mottaker. Hvitevarer kan i noen tilfeller bli stående utendørs i noen dager før disse settes
inn i container. Ved inspeksjonen stod hvitevarer utendørs på begge miljøstasjoner. Vi
forutsetter at MGR etablerer rutiner som sikrer at hvitevarer settes i container i løpet av
samme dag som avfallet er mottatt.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Utrangerte campingvogner mottas på anlegget
Kommentarer:
Campingvogner er omfattet av vrakpantordning, og skal i utgangspunktet leveres til
virksomheter med tillatelse til å motta og sanere kasserte kjøretøy. MGR har i
utgangspunktet ikke tillatelse til å motta kjøretøy-typer som er omfattet av vrakpantordning.
Hvis det er tilfelle at campingvognene er herreløse og de godkjente mottakene som følge av
dette ikke vil motta campingvognene på grunn av høye kostnader, kan MGR åpne opp for
mottak for denne fraksjonen. Det er imidlertid en forutsetning at disse vognene tas hånd om
på en forsvarlig måte, det vil si demontering og viderelevering av avfallet som oppstår.
Videre må MGR ha kunnskap om avfallet som oppstår dersom de selv velger å demontere
vognene. Mange gamle campingvogner har materialer som inneholder farlig avfall og/eller
miljøskadelige komponenter.

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