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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra uanmeldt inspeksjon ved Lilleeide avfallsdeponi
den 17.11.15. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under
inspeksjonen.
Avvik:
Virksomheten har ikke fulgt krav i tillatelsen når det gjelder umiddelbar overdekking av
asbestmateriale
Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Anne Grete Kleven
kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Anne Melbø
fagansvarlig
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Vanylven kommune
Organisasjonsnr. (underenhet): 974004704

Eies av (org.nr): 883060482

Besøksadresse: Fiskå, rådhuset

Telefon:70 03 00 00

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130

E-post:postmottak@vanylven.kommune.no

Kontrollert anlegg
Navn: Lilleeide avfallsplass

Anleggsnr.:1511.0034.1

Kommune: Vanylven

Anleggsaktivitet: Deponi

Kontroll nr.: 2015.061.I.FMMR

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 30.06.14

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelse til
deponering av asbestholdig materiale. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Møre og
Romsdals risikobaserte tilsyn for i år.
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
Vanylven kommune plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Vanylven kommune
innen 15.01.16 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet. Vi ber
om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.
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4. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6).
Vanylven kommune er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale
kr. 12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har ikke fulgt krav i tillatelsen når det gjelder umiddelbar overdekking av
asbestmateriale
Avvik fra:
Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune – Lilleeide avfallsdeponi av
30.06.14, vilkår 3.3
Kommentarer:
Under inspeksjonen kom det fram at virksomheten har hatt som prosedyre å dekke over
asbestholdig materiale etter en måned. Det kom også fram under inspeksjonen at det sist ble
overdekket i november, og da hadde asbest blitt lagret siden september (to måneder).
Under inspeksjonen ble det også observert asbestholdig materiale som lå udekket på det
eldste deponiet.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Det var lagret grøfterens som skulle brukes til overdekking. Det var ikke tatt prøver av dette,
så det er usikkert om dette er rene masser som kan brukes til overdekking. Masser som skal
brukes til overdekking må være rene masser.

8. Andre forhold
Vanylven kommune driver miljøstasjon oppe ved Lilleeide avfallsdeponi. Miljøstasjonen
virker til å ha god orden og system på avfallet.
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Det er lagret en større mengde med hageavfall på området. I tillegg har de lagret/ kompostert
slam oppe på samme område. Det kreves tillatelse for å kunne drive kompostering av disse
fraksjonene.
Avslutning og etterdrift av det nedlagte deponiet vil bli fulgt opp gjennom eget tilsyn.

9. 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 i Møre og
Romsdal

