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Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon
Kontrollnummer: 2020.025.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Jan Inge Berget
Andre deltagere fra virksomheten:
Pål Sverre Andgard
Tom Andre Hånsnar

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Anders Waldemar Olsen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:
Stein Egil Granli

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon
(Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon) den 02.09.2020. 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 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:




Farlig avfall er ikke lagret under tak og på fast dekke
EE-avfall lagres utendørs og ikke under tak

Anmerkninger:

Utsortert rent trevirke inneholder mengder av returtre
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: 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
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS
Organisasjonsnr.: 992655046

Eies av: 992549394

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

Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon

Anleggsnr.: 3433.0030.01,
3434.0010.01 og 3435.0008.01
Fylke: Innlandet

Kommune: Vågå, Lom og Skjåk
Anleggsaktivitet:
Tillatelse gitt: 28.11.2017 og 03.04.2020 (Skjåk).

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av lov overholdes.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til luft
 Utslipp til vann




Avfall
Smittefarlig 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
NGR plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må NGR innen 1. oktober 2020 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Dersom det ikke er mulig å lukke alle avvikene innen fristen 1. oktober 2020, må NGR
oversende en realistisk plan for gjennomføring av nødvendige tiltak som gjenstår.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Innlandet v/Anders Waldemar Olsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. 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 Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon bli ilagt
et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette
tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en
faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers 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
Farlig avfall er ikke lagret under tak og på fast dekke
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Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11 vedlegg 4, punkt 1d,
og tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skjåk miljøstasjon, punkt 6.3.
Kommentarer:
Farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med mulighet for oppsamling av eventuell
avrenning. Som minimum forventes det at farlig avfall skjermes mot vær og regn.
På Vågå miljøstasjon var fat med spillolje lagret utendørs på dekke av grus og sand. Her var
det også tydelige spor etter oljesøl. En del farlig avfall var lagret under tak, men ikke på fast
dekke med mulighet for oppsamling av evt. avrenning. Det ble oppgitt fra virksomheten at
årsaken til at farlig avfall ble lagret utendørs var plassmangel.
På Lom miljøstasjon var fat med spillolje samt en pallekarm med maling og epoxy lagret
utendørs og på asfaltdekke. Også her ble det oppgitt at årsaken til dette var plassmangel. I
tillegg ble det ved container for lagring av olje funnet absorbent som hadde blitt brukt til
oljeoppsamling. Denne lå på bakken. Brukt absorbent er farlig avfall og skal lagres og
håndteres som annet farlig avfall.
På Skjåk miljøstasjon var ett fat med oljefiltre lagret under tak, men ikke på fast dekke med
mulighet for oppsamling av evt. avrenning.
På alle tre miljøstasjonene ble det observert at vindusglass med innhold av PCB eller
klorparafin ble lagret utendørs uten tilstrekkelig takoverbygg eller fast dekke.
Vindusglass med innhold av PCB og klorparafin er farlig avfall og må lagres i henhold til
kravene i avfallsforskriften, se over.
Avvik 2
EE-avfall lagres utendørs og ikke under tak
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for NGR IKS, drift av kommunal miljøstasjon
i Skjåk, punkt 6.3 og Avfallsforskriften § 1-8.
Kommentarer:
I henhold til tillatelsen på Skjåk miljøstasjon punkt 6.3 skal lagring av kasserte EE-produkter
foregå slik at gjenvinningsmulighetene ikke reduseres, og slik at helse- og miljøskadelige
stoffer ikke lekker ut og spres. Lagring av kasserte EE-produkter skal derfor foregå under tak
og på fast dekke, eller i lukket container. Eventuelt spill og avrenning skal kunne samles opp.
Avfallsforskriften § 1-8 setter krav til at EE-avfall skal lagres slik at det ikke virker
skjemmende eller innebærer fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Og at
muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter
i EE-avfallet ikke skal reduseres. Videre skal kommunen iverksette tiltak for å forhindre tyveri
av avfall. Dette tilsier at EE-avfall må lagres under tak, helst innendørs, og på fast dekke der
mulige avrenninger skal kunne samles opp.
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På alle tre miljøstasjonene var EE-avfall lagret i bur utendørs og ikke på fast dekke.
Avfallsfraksjonen er dermed utsatt for regn og mulig avrenning av miljøskadelige stoffer. I
tillegg var avfallet ikke sikret mot evt. tyveri.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Utsortert rent trevirke inneholder mengder av returtre
Kommentarer:
NGR sorterer ut en fraksjon med rent trevirke som går til forbrenning på
forbrenningsanlegget på Otta. Dette er et forbrenningsanlegg som har tillatelse til å
forbrenne rene brensler slik det er definert i forurensningsforskriften § 27-1. Rent trevirke
skal ikke inneholde fremmedstoffer i form av maling, impregnering, lim, plast, metall og
papir.
I utsortert fraksjon av rent trevirke på miljøstasjonen i Vågå var det betydelig innhold av
urent trevirke (returtre). NGR er ansvarlig for at trevirket som leveres er rent og ikke har
innhold av returtre. Forbrenningsanlegget på Otta har ikke tillatelse eller teknologi til å
forbrenne det utsorterte brenselet fra miljøstasjonen i Vågå.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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

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