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Fra Fylkesmannen:
Mattis Mikkelsen og Anne Melbø

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Veolia Miljø Gjenvinning
AS, Ålesund under inspeksjonen 11.06.2010.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.
• Basiskarakterisering av avfallet er mangelfull
• Virksomheten mangler en rutine for basiskarakterisering og verifikasjon i sin internkontroll
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Veolia Miljø Gjenvinning AS Ålesund om en skriftlig bekreftelse innen 10.08.2010 på at
avvikene er rettet. Dersom det vil ta lengre tid å rette enkelte avvik, må det innen fristen sendes inn
en handlingsplan med tidsangivelse for når alle avvikene vil være rettet. Når alle avvikene er lukket,
må det sendes inn en bekreftelse på dette. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på
side 3.

Dato

Kolbjørn Megård
seksjonssjef

Mal avfallsprodusent

Anne Melbø
overingeniør

Deponiaksjon Rev 0, 040510

Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnummer (underenhet): 97239781

Eies av (org.nr.): 937270062

Besøksadresse: Bingsa Industriområde

Telefon: 72899645

Bransjenummer (NACE-kode): 38.110 – Innsamling
av ikke-farlig avfall

E-post: terje.natvik@veolia.no

Kontrollert anlegg
Navn: Veolia Miljø Gjenvinning AS, Ålesund

Anleggsnummer: 1504.0027.01

Kommune: Ålesund

Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomlagring

Tillatelse sist oppdatert: 19.01.2000

Risikoklasse: 3
Saksnummer: 2008/2022

Bakgrunnen for inspeksjonen
Denne inspeksjonen inngår i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot avfallsprodusenter som leverer
avfall til deponering, og mot deponier. Tilsyn med avfallsprodusentene skal bidra til at de følger
kravene til basiskarakterisering og verifikasjon av avfall som skal deponeres. Formålet med
kravene er å sikre at avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige
egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt, skal være kjent i størst mulig grad
før deponering. Det legger til rette for at deponiene kan drives på en måte som reduserer utslipp av
klimagasser og miljøgifter.
Nærmere om basiskarakterisering og verifikasjon
Den som har gitt opphav til avfallet (avfallsprodusenten), skal innhente nødvendig kunnskap om
avfallet og har ansvaret for at dette basiskarakteriseres. Alt avfall til deponi skal
basiskarakteriseres. Basiskarakteriseringen skal gi nødvendig informasjon om avfallets
sammensetning, egenskaper med videre. For avfall som produseres jevnlig i like prosesser, skal
basiskarakteriseringen følges opp med verifikasjon. Verifikasjon er en periodisk undersøkelse for å
fastslå at avfallets egenskaper er i samsvar med resultatene av basiskarakteriseringen.
Den driftsansvarlig ved deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av
dokumentasjonen fra avfallsprodusenten og informasjon som den driftsansvarlige selv innhenter
gjennom kontroll av avfallet.
Regelverk
• Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
kapittel 9 om deponering av avfall og kapittel 11 om farlig avfall
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
• Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
første ledd/andre ledd og § 29
Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no
Definisjoner
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i
disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene
som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
Veolia Miljø Gjenvinning AS Ålesund om en skriftlig tilbakemelding innen 10.08.2010.
Tilbakemeldingen må enten dokumentere at avvikene er rettet eller inneholde en tidsfestet
handlingsplan for når avvikene skal være rettet.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen innen den oppsatte fristen ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon
på at avvikene er rettet eller en handlingsplan for retting av alle avvikene, vil Fylkesmannen fatte
vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. § forvaltningsloven § 16.

Vedtak om fastsettelse av risikoklasse og kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Virksomheten plasseres i risikoklasse 3, jf. varsel i bev av 08.06.2010. Dette innebærer at
virksomheten skal betale 11 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med
innbetalingsblankett vil bli ettersendt.

Klageadgang
Vedtaket om plassering i kontrollklasse og vedtak om gebyrsats kan påklages til Klima- og
forurensningsdirektoratet innen 3 uker etter at brevet er mottatt, jf § 41-5 i forurensningsforskriften.
Eventuell klage bør grunngis, og skal framsendes gjennom Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Klagen blir ikke gitt oppsittende virkning. Det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med
ovenstående. Dersom Klima- og forurensningsdirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende
beløpet bli refundert.
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik: 1: Avfallsprodusenten har ikke sørget for at det er gjennomført en
tilfredsstillende basiskarakterisering av avfallet som leveres til deponi
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Basiskarakterisering av avfallet er ikke foretatt (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 1.1).
b) Basiskarakterisering av avfallet er mangelfull (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 1.1 og
1.2).
c) Annet (hva):
Kommentarer:
Virksomhetens basiskarakterisering er mangelfullt i forhold til kravene som er
satt til basiskarakterisering i vedlegg II. punkt 1.1 og punkt 1.2 til
avfallsforskriftens kapittel 9. Et av hovedformålene med gjennomføring av
basiskarakterisering er å samle nok informasjon om avfallet til å vurdere om
avfallet kan sendes til deponi og sikre at avfallet havner på riktig deponi.

Basiskarakterisering skal utføres for alle typer avfall som leveres til deponi.

Virksomheten sendte fraksjon med sortert restavfall til sorteringsanlegg ved et
deponi og denne fraksjonen trenger ikke basiskarakteriseres. De andre
fraksjonene som gikk til deponering hadde mangelfull basiskarakterisering.
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Avvik: 2: Avfallsprodusenten overholder ikke kravene til verifikasjon av avfall som
produseres jevnlig og som leveres til deponi
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Verifikasjon av avfall som produseres jevnlig er ikke foretatt (§ 9-11, jf. vedlegg II
pkt. 1.3).

b) Verifikasjon av avfall som produseres jevnlig er mangelfull (§ 9-11, jf. vedlegg II
pkt. 1.3).

c) Annet (hva):
Kommentarer:
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Avvik: 3: Avfallsprodusent overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og
testing av avfall
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Dersom avfallsprodusenten overlater prøvetaking og testing til andre: Prøvetaking
og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt.
3).
b) Dersom avfallsprodusenten selv gjennomfører prøvetaking: Prøvetakingsrutiner er
ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3).
c) Dersom avfallsprodusenten selv gjennomfører testing: Testing av avfallet skjer ikke
under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks.
gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3)
d) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf.
vedlegg II pkt. 3).
e) Prøvetakingsstrategi er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3).
f) Annet (hva):

Kommentarer:
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Avvik: 4 Avfallsprodusent overholder ikke kravene til dokumentasjon
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Avfallsprodusent oppbevarer ikke rapporten fra basiskarakteriseringen samt
aktuelle analysebevis (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).
b) Avfallsprodusent leverer ikke et sammendrag av basiskarakteriseringen til
driftsansvarlig ved deponi der avfallet blir deponert (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).
c) Avfallsprodusent oppbevarer ikke verifikasjonsrapporter og analysebevis frem til
rapporten fra neste verifikasjon foreligger (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3).
d) Avfallsprodusent sørger ikke for at det blir gitt opplysninger om siste gjennomførte
verifikasjon ved levering av avfall til deponiet (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3).
e) Annet (angi hva):

Kommentarer:
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Avvik 5: Andre
Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor
A)
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om
deponering av avfall

B) Virksomheten mangler en rutine for basiskarakterisering og verifikasjon i
sin internkontroll
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke dokumentere en rutine for basiskarakterisering og
verifikasjon i internkontrollen som gjaldt for anlegget på Bingsa.
Virksomheten må lage en rutine som sikrer at regelverket i avfallsforskriften
§ 9-11 blir fulgt opp. Internkontrollen må også sikre at de ansatte får
tilstrekkelig opplæring i å vurdere hvordan avfallet skal
basiskarakteriseres/verifiseres. Dette innebærer også at de ansatte må ha god
kunnskap om avfall fra bygg og anlegg som må vurderes i forhold til om det er
farlig avfall (for eksempel betong med maling, betongelementer med isolasjon,
gulvbelegg, cellegummi, isolasjon osv.)
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Anmerkning 1:
Kommentarer:

Anmerkning 2:

Kommentarer:
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Andre kommentarer/utdypninger:
Virksomheten dokumenterte generelt sett et godt internkontrollsystem og en
overveiende god avfallsbehandling. Det var en positiv holdning til å følge
regelverket. Retting av de avvik som er påpekt i dette tilsynet vil gi bedre rutiner
og gjøre bedriften til en enda bedre aktør innen avfallshåndtering.
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