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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Aurdal og Bagn miljøstasjoner den
26. august 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:
•
Vurdering av ventilasjon i lagercontainere for farlig avfall.
•
Mottak av svarte avfallssekker.
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: VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON IKS
Organisasjonsnr.: 956351111

Eies av:

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

VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON IKS

Anleggsnr.:
3449.0003.01 Bagn miljøstasjon
3451.0006.01 Aurdal miljøstasjon
Fylke: Innlandet

Kommune: Sør-Aurdal
Anleggsaktivitet: innsamling av husholdnings- og næringsavfall
Tillatelse gitt: 01.02.2009

Sist endret:

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 overholdes.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
• Internkontroll
• Utslipp til luft
• Utslipp til vann

•
•

Avfall
Kjemikalier

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 ber likevel
om en kortfattet tilbakemelding innen 25.09.2020 på selskapets oppfølging av
anmerkningene i rapporten.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. august
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 Valdres Kommunale Renovasjon IKS 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. 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
Vurdering av ventilasjon i lagercontainere for farlig avfall.
Kommentarer:
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VKR bes om å undersøke nærmere om det er tilstrekkelig ventilasjon i containere for farlig
avfall på miljøstasjonene i Aurdal og Bagn. Vi fant ikke at det var veldig konsentrert
avdamping fra avfall i de aktuelle lagringscontainerne, men det er likevel behov for å
kartlegge om det bør settes inn forbedret og eventuelt punktavsug ved enkelte
avfallsfraksjoner.
Avfallsselskapet må kartlegge behovet for økt ventilasjon ved lager for farlig avfall og sørge
for tilstrekkelig ventilasjon og eventuelt punktavsug for avfall der dette er nødvendig. Vi
oppfordrer avfallsselskapet om å samrå seg med ekstern kompetanse dersom dere selv ikke
besitter tilstrekkelig kompetanse med hensyn på dimensjonering og utforming av avtrekk og
ventilasjon og vurdering av hvilke avfallstyper som trenger punktavsug.
Vi henviser for øvrig til avfallsforskriften vedlegg 3. Standardiserte krav for kommunale
mottak

Anmerkning 2
Mottak av svarte avfallssekker.
Kommentarer:
Vi fant noen svarte sekker med avfall som var kastet i restavfallet. Dette ble påpekt særlig
ved miljøstasjonen i Bagn. Bruk av svarte sekker fører lett til feilsortering av avfall siden man
ikke har kontroll over innholdet i sekkene. Dette kan potensielt medføre fare for
sammenblanding av avfall som kan gi økt fare for brann i avfall. Vi anbefaler at det ikke
aksepteres mottak av svarte sekker og at det gis tydelig informasjon til publikum om dette.

8. Andre forhold
Vi mottok opplysninger om at det er aktuelt å flytte miljøstasjonen i Bagn til en ny lokalitet.
Vi ber om å bli holdt nærmere orientert når flyttingen skal gjennomføres.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
•
•
•

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
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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