Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Bjørn Wattne Østerhus, 38176671

Avfall Sør AS
Postboks 4094
4689 Kristiansand

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
Dato for inspeksjonen: 19.04.2010
Rapportnummer: 2010.021.I.FMVA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/3251
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Gunstein Lian

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Wattne Østerhus
Thore Egeland
Hallvard Berget

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Sørlandsparken
gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 19.04.2010.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen.
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):986296042

Eies av (org.nr):

Besøksadresse: Skibåsen 34

Telefon: 38 17 70 70

Bransjenr. (NACE-kode): 38.210

E-post: rkr@rkr.no

Kontrollert anlegg
Navn: Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Anleggsnr:

Kommune: Kristiansand

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
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen dato på
at avviket er rettet.

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 Avfall Sør AS 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.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

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.

