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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 19. august 2020 ved Rustmoen og
Kvam miljøstasjoner som tilhører Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR). 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 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:
•
•
•

Farlig avfall var ikke forsvarlig lagret.
EE-avfall var ikke lagret i henhold til vilkår i tillatelse.
Lagringstid for trevirke er ikke overholdt.

Anmerkninger:
•
Innhold av plast og annet avfall i ferdig kompost ved Kvam miljøstasjon.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
28. august 2020
dato

Stein Egil Granli
Tore Pedersen
kontrollør
avdelingsdirektør
Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:
• Sør-Fron 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.:
3436.0013.01
3436.0013.02
3436.0015.01
3436.0015.02
Fylke: Innlandet

Kommune: Sør-Fron
Anleggsaktivitet:
Tillatelse gitt: 29.10.1992 (farlig avfall Rustmoen miljøstasjon)

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 og vilkår i gjeldende tillatelse etter forurensningsloven overholdes.
Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
• Internkontroll
• Utslipp til luft
• Smittefarlig avfall

•
•

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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at
virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.
Vi ber dere om en tilbakemelding innen 18. september 2020 med beskrivelse for hvordan
dere vil korrigere avvikene i denne rapporten.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt muntlig til virksomheten den
19.08.2020. 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 ressursbruk vil Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap bli ilagt et
gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette
tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette er en sats lavere enn det som
ble varslet under tilsynet. 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
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Rustmoen miljøstasjon: Farlig avfall var ikke lagret forsvarlig.
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5. Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall.
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Kommentarer:
Farlig avfall i form av væsker på fat, var lagret utendørs på paller. Det forventes minimum
god takoverbygning og skjerming mot vær og regn, og primært innendørs lagring av farlig
avfall. Det ble oppgitt fra avfallsselskapet at avfallet var klargjort for levering og at levering
var bestilt. I tillegg var et betydelig antall isolerglassvinduer lagret på pall utendørs uten
nødvendig takoverbygning og skjerming. Vi anser disse forholdene å være i strid med aktuelt
lovverk siden den aktuelle lagringen hadde pågått over noe tid.
Avvik 2
Kvam miljøstasjon: EE-avfall var lagret utendørs.
Avvik fra:
• Avfallsforskriften § 1-8. Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall.
• Tillatelse etter forurensningsloven for MGR av 26.06.2019 punkt 1.1 Avfallstyper,
aktiviteter, lagring og lagringstider.
Kommentarer:
Vi fant en mindre mengde blandet EE-avfall som ble oppbevart utendørs, direkte på bakken
og uten noen form for skjerming eller overdekning. En del av avfallet var skadet og generelt
i dårlig forfatning. Avfallsselskapet skal påse at avfallet ikke blir ytterligere skadet før
viderelevering, at ikke muligheten for gjenbruk eller gjenvinning blir redusert og at lagringen
ikke gir miljøskadelig avrenning til miljøet.
Avvik 3
Kvam miljøstasjon: Lagringstid for trevirke er ikke overholdt.
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 1.1 Avfallstyper, aktiviteter, lagring og lagringstider.
Kommentar:
I tillatelsen etter forurensningsloven er maksimal lagringstid for returtrevirke satt til 12
måneder. MGR kverner trevirke bare annen hvert år på Kvam miljøstasjon, noe som betyr at
kravet til maksimal lagringstid ikke blir overholdt. Vi får oppgitt at det er økonomiske
vurderinger som ligger bak, pga. begrensede mengder trevirke inn på denne miljøstasjonen
og at mengden som ble kvernet i 2019 var 374 tonn. Det er ønskelig at det er jevnt omløp i
denne avfallstypen siden det er varierende grad av forurensning i avfallet og lagringen skjer
utendørs uten skjerming mv. Avfallsselskapet må avklare håndteringen av returtrevirke ved
denne miljøstasjonen og gi en tilbakemelding til forurensningsmyndigheten. Se svarfrist i
punkt 3 ovenfor.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Innhold av plast og annet avfall i kompost ved Kvam miljøstasjon.
Kommentarer:
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Vi fant betydelig med plast og annet fremmedstoff i kompostert hageavfall på miljøstasjonen
i Kvam. Avfallsselskapet oppgir at dette har sammenheng med at miljøstasjonen ligger oppå
et tidligere deponi og at det blandes inn gammelt avfall under vending av kompost.
Komposten blir siktet for å sortere ut avfallet, som deretter blir levert til forbrenning.
Fylkesmannen oppfordrer selskapet om å vurdere etablering av tett dekke der
komposteringsaktiviteten foregår, eventuelt flytte aktiviteten til et område utenfor det
gamle deponiet.

8. Andre forhold
Både på Rustmoen og i Kvam er miljøstasjonene plassert oppå nedlagte kommunale
avfallsdeponier. På Rustmoen er det etablert faste dekker på store deler av anlegget og
deponert avfall er godt overdekt. I Kvam er det bl.a. deponert en del avfall fra den tidligere
sponplatefabrikken i Kvam, slik som bl.a. bark og flis. Dette medfører en del setninger.
Samtidig oppfatter vi at overdekningen over deponert avfall i Kvam trolig er ganske
begrenset, siden det kommer en del avfall og fremmedstoffer inn i jordprodukter i
forbindelse med håndtering og vending av kompost. Det bør vurderes om komposteringen
skal skje på bedre opparbeidet dekke, eventuelt på asfaltert flate.
Vi minner om at avfallsselskapet kan ha nytte av å sette økt fokus på svartelista plantearter
som kan komme inn på anleggene med hageavfall. Det er viktig å holde oversikt over
utbredelse av eventuelle fremmede arter på egne anlegg, samtidig som det er viktig å
informere kunder om hvordan plantedeler fra slike arter skal håndteres og hvor de skal
leveres inne på anleggene.
MGR informerte under tilsynet om de har registrert 21 % økning i den samlede aktiviteten på
sine anlegg under korona-pandemien. Dette har hatt sammenheng med en viss opphoping
av ulike avfallstyper. Vi oppfatter likevel at selskapet har hatt kontroll over avfallssituasjonen
på de kontrollerte anleggene.

9. 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

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
• Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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