Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Vår dato

Vår referanse

Saksbehandler, innvalgstelefon

Arkiv nr.

Deres referanse

Steinar Østlie, tlf. 62 55 11 77

461.3

Kontrollaksjon farlig avfall 2004
Inspeksjonsrapport nummer: 04.001/002*

Saksnummer: 04/2823

* - Fellesrapport for kontroll ved Hornmoen og Trysil Gjenvinningsstasjoner

Informasjon om virksomheten
Navn: Sør-Østerdal interkommunale
renovasjonsselskap (SØIR)

Organisasjonsnr.: 977 041 341

Adresse: Postboks 155, 2402 Elverum

Telefon/e-post: 62 43 12 20

Besøksadresse:

Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.: 0427/0428

Bransjenr. (NACE-kode): 90.02

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Hornmoen: Tore Farberg
Trysil:
Stig Regnåsen

Fra Fylkesmannen:

Steinar Østlie
Ola Gillund (Hornmoen)

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende
hovedtema ble kontrollert: håndtering av farlig avfall inkl. internkontrollrutiner, opplæring og
kompetanse, journalføring, lagring, deklarering, viderelevering og beredskap, samt håndtering av PCB
holdig materiale (isolerglass, kondensatorer o.a.) og krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 1 avvik* og 2 anmerkninger*, under kontrollen.
Funnene er beskrevet nedenfor.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding

X Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i
orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også
virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 15.05.2004.
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle
tvangsmulkt*.
*Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og def. av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Hamar
Sted:

02.04.04
Dato:

__________
Steinar Østlie, overingeniør
(etter fullmakt)
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Definisjoner og informasjon
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse,
miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato,
som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at
Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket
eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et
angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73.
Behandling av farlig avfall
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet
avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig
avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje
gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser, slagg eller
aske fra forbrenningsanlegg. Hvis farlig avfall helles i kloakken, kan det bl.a. medføre at
kloakkrenseanleggene ikke fungerer som de skal og mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.
Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift om farlig avfall. Denne
forskriften gir regler for avfallsdefinisjoner, krav om håndteringstillatelse, leveringsplikt, kommunenes
ansvar, deklarering, tilsyn og kontroll. I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig
avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig
avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliemerking
og internkontroll.
Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert ved egen
tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall (standardiserte krav). Her er
det stilt spesifikke krav til slike virksomheter. I tillegg må virksomhetene oppfylle kravene i forskriften
om farlig avfall.
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

X

Avvik 1A: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til
forskrift om farlig avfall
Avvik fra: Forskrift om farlig avfall, inkl vedlegg 2 (standardiserte krav), pkt.9

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

X

a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall
c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall
d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall
e) Virksomheten videreleverer ikke farlig avfall til godkjent sluttbehandler
f) Deklarasjonsskjema er ikke korrekt fylt ut
g) Virksomheten foretar ulovlig behandling (inkl ulovlig eksport) av farlig avfall
h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstid
i) Annet (angi hva):

Kommentarer:
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Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll.
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5,
annet ledd, pkt. 1-8. (Internkontrollforskriften, IK)
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av
internkontrollen)

a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (IK, pkt.1)
b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (IK pkt.2,3)
c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene
er mangelfulle (IK, pkt.7)
d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurderinger av aktivitetene den
utøver (IK, pkt.6)
e) Beredskap ved uhell er mangelfull (IK, pkt.7)
f) Annet/utdypning:

Kommentarer:

Andre avvik:

Avvik fra:

Kommentar:
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Anmerkninger:
Anmerkning 1: Laboratoriekjemikalier og ukjent avfall lagres ikke
tilfredsstillende ved Hornmoen.
Disse avfallskategoriene er plassert på golvet i mottaket, til dels stablet slik at det
er risiko for at dette kan veltes eller rives ned. Tatt i betraktning at i denne
fraksjonen samlagres avfall som er reaktivt/etsende og ukjent avfall som kan
danne farlige forbindelser i en evt. reaksjon, må lagringsmåten anses å være
risikofylt. Lagringen har sammenheng med kapasitetsbegrensninger eller for dårlig
tilrettelegging for sikker lagring av slike små kvanta.

Anmerkning 2: Det foretas i liten grad sorteringskontroll av restavfall med
tanke på å avdekke evt. farlig avfall som ikke er sortert og levert separat.

Andre kommentarer/utdypninger:
Det er generelt god orden ved de 2 mottakene vi har besøkt. Ved disse mottakene
er det bygd haller for lagring av farlig avfall. Dette anses å være en viktig
forutsetning for å ha tilstrekkelig lagringskapasitet og derved opprettholde orden
og tilfredsstillende sortering av avfallet under lagring.

Ihht. egne rutiner skal journal føres hver 2. uke. Dette har ikke vært fulgt opp.
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Generelle inntrykk fra mottakene for farlig avfall i Hedmark
•
•

•

•

•

•

Mottakene har generelt god orden. Det er etablert gode lagringsrutiner.
For å redusere risikoen knyttet til oppbevaring av farlig avfall, er det
viktig at lagerlokalene har tilstrekkelig kapasitet og plass.
Ved mottak der lagringskapasiteten er begrenset, vil ofte malingsspann i
stor grad fylle opp lagrene. Dette reduserer mulighetene for å kunne
oppbevare andre og farligere avfallsfraksjoner på en trygg og forsvarlig
måte.
Operatørene har gjennomført obligatorisk kursing, og har nødvendig
kjennskap til generell risiko og krav knyttet til håndtering av farlig avfall.
Det er viktig at kunnskap om nye bestemmelser o.l. oppdateres
fortløpende.
For ytterligere å styrke sikkerheten ved mottakene bør det fokuseres på
bedre mottakskontroll. Kontroll av restavfall er ressurskrevende, men
slik stikkprøvekontroll bør forventes å ha god forebyggende effekt.
Ubetjente mottak av farlig avfall bør ikke benyttes. Ved
mottaksanleggene bør avfallsbesittere henvises til et mottakspunkt, der
operatør etterspør opplysninger om avfallet, merker avfallet, vurderer
emballasjekvalitet og foretar sortering til korrekt lagerplass.
Rutinene for føring av journal ihht. bestemmelsene i forskrift om farlig
avfall, vedlegg 2, pkt. 9, er gjennomgående mangelfulle. Dette kan ha
sammenheng med at det mottas generelt lite farlig avfall fra
næringsvirksomheter (farlig avfall fra husholdninger trenger normalt ikke
journalføres). Mindre kvanta farlig avfall fra virksomheter eller
kommuner blir ofte ikke deklarert.
Mottak for farlig avfall kan ikke ta i mot smittefarlig, eksplosjonsfarlig
eller radioaktivt avfall. De fleste mottakene tar i mot sprøytespisser på
tilpassede plastbokser og kasserte propangassapparater eller andre
beholdere for gass under trykk. Selv om slike trykkbeholdere vil kunne
medføre eksplosjonsfare ved en evt. brann, tilsier en praktisk og
fornuftig løsning at slike gjenstander bør kunne tas i mot. Det samme
gjelder sprøytespisser på tilpasset plastemballasje.

