Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Bjørn Wattne Østerhus, 38176671

HÅR – Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Torsland
4540 Åseral

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved HÅR Renovasjon
Dato for inspeksjonen: 20.05.2010
Rapportnummer: 2010.024.I.FMVA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/3255
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
John Oddvar Selland

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Wattne Østerhus

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos HÅR Renovasjon
under inspeksjonen 20.05.2010.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik under inspeksjonen.
 Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi HÅR Renovasjon om en skriftlig bekreftelse innen 02.08.2010 på at avviket er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

21.5.2010
Dato

Fylkesmannen i Vest-Agder

Dato

for virksomheten

(etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen: aksjon mot mottak og mellomlagring av farlig avfall
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet):979361475

Eies av (org.nr):

Besøksadresse: Torsland

Telefon: 38 28 32 50

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

E-post: postmaster@harrenovasjon.no

Kontrollert anlegg
Navn: Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap – HÅR IKS Anleggsnr:
Kommune: Åseral

Anleggsaktivitet:

Fylke: Vest-Agder

Risikoklasse.:

Tillatelse sist oppdatert:

Saksnr:

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall
Utslippskontroll
Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
(Ved utsendelse i etterkant av inspeksjonen)
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.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
HÅR Renovasjon om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 02.08.2010 på at avviket er
rettet.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 02.08.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at
avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avviket er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med
kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal
dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.
Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at HÅR Renovasjon vil bli ilagt et gebyr på 4 200 for
kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne
rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

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 dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6,
11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses
vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)

e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden
på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften
§§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Kommentarer:
Som diskutert under inspeksjonen bør området hvor farlig avfall sorteres av husholdninger enten ha
fast dekke eller oppsamlingskar, aller helst begge deler. Bildet under er tatt under inspeksjonen og
viser et forbedringspotensiale.

Andre forhold /kommentarer:
Som diskutert under inspeksjonen bør det journalføres bedre hvilke mengder og typer farlig
avfall som til enhver tid finnes på lager.

