Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon: Guri Ravn, 35 58 61 71

Kontrollrapport
Kontrollrapport nr:
Saksnummer:
Dato for kontrollen:

2010/001.U.FMTE
2010/16578
08.11.2010

Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn:
Lommerud Transport AS Virksomhetens org.nr.:
973 286 765
(eies av 935 711 509)
Adresse:
Sandavegen 10, 3800 Bø i Telemark Virksomhetens telefon:
35 95 05 32
Virksomhetens e-post:
Kommune/kommunenr.:
Bø / 0821 Bransjenr.
(NACE-kode): 38.110
Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Halvor Harald Lommerud Fra Fylkesmannen:
Ingvar Oland,
Fra politiet: Sigrid Dahl og Arne Gunnar Tollehaugen
Anne-Lene Lundsett,
Fra Bø kommune:
Vidar Lofthus
Guri Ravn
Andre:
Arve Egenes (innkalt av Lommerud)

Kontrollomfang
Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:
• Håndtering av avfall
Kontrollrapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:
• avfallsforskriften
• tillatelse etter forurensningsloven
Rapportens status
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.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Se nærmere omtale inne i rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Det vises til krav til oppfølging og frister i denne rapportens oversendelses brev.

_________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)
* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - 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 utslippstillatelsen)
Definisjon - 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
Informasjon om kontrollgebyr:
Fylkesmennene kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens
kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via
http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende
dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.
Aktuelt regelverk:
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med senere
endringer
- Tillatelse til etablering og drift av anlegg for sortering av avfall frå næringsverksemd og
ekstraavfall frå hushaldninger, sist endret 21.01.1998

Se lover og forskrifter på Klifs hjemmeside www.klif.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik 1: Virksomheten har deponert avfall uten å ha tillatelse etter forurensningsloven
Avvik fra: - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kapittel 9 Deponering av avfall, § 9-7
- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) § 7
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11
Farlig avfall
- Tillatelse til etablering og drift av anlegg for sortering av avfall frå næringsverksemd og
ekstraavfall frå hushaldninger, datert 21.01.98.
Grunnlag for avviket:
Jordvollene rundt sorteringsanlegget på gnr. bnr. 47/220 inneholder store mengder avfall.
Det er gravd ned avfall i grunnen på sorteringsanlegget på gnr. bnr. 47/220.
Kommentarer:
I følge avfallsforskriftens § 9-7 kreves det tillatelse etter forurensningsloven for å deponere avfall.
Lommerud Transport AS sin tillatelse etter forurensningsloven gjelder kun mottak, mellomlagring og
sortering av avfall ikke deponering. I tillatelsen forutsettes det at alt avfall leveres videre til godkjent
avfallsanlegg eller sluttbehandling. Ulovlig deponering av avfall utgjør en fare for forurensning, jf.
forurensningslovens § 7.
Det er bygget jordvoller rundt store deler av avfallsanlegget. I følge virksomheten er disse vollene
etablert for å skjerme mot innsyn. Ved kontrollen ble det konstatert at vollene inneholdt store mengder
avfall bl.a. store mengder trevirke, plast, dekk, huntonit plater, murstein, diverse metall, isolasjon,
knotteplast, rester av gulvbelegg, kabler og ledninger, noen hvitevarer, fjernkontroll, og rester av
barnevogn og campingstol. Hvitevarer, ledninger, kabler og fjernkontroll er EE-avfall som mest
sannsynlig inneholder ulike typer miljøgifter. EE-avfall skal leveres til godkjent mottak hvor EE-avfall
blir demontert og eventuelle farlige komponenter fjernet og viderelevert til godkjent mottak for farlig
avfall jf avfallsforskriftens kapitel 1 og 11.
Flere paller med asbestplater var lagret på anlegget. Det ble oppgitt til å være 20 tonn asbest lagret på
anlegget. Deler av asbestplatene var pakket i plast og merket med asbest. For en del av pallene var
innpakningen defekt. Flere av pallene var delvis dekket med massene fra jordvollene, noe som kan
oppfattes som om asbesten er forsøkt ”gravd ned”.
Under kontrollen ba Fylkesmannen om at det ble gravd 4 mindre hull i bakken på 4 ulike steder på
avfallsanlegget. I tre av graveområdene ble det påvist nedgravd avfall, EE-avfall/farlig avfall.
-

I det første gravehullet ble det ikke påvist avfall.
I det andre gravehullet ble det påvist bildekk og jernbanesviller. Jernbanesviller inneholder
kreosot og er farlig avfall.
I det tredje gravehullet ble det påvist en elektrisk motor, rester av hvitevarer, murstein, leca og
plast
I det fjerde gravehullet ble det påvist trevirke, kabel/ledning, armeringsjern, leca, isolasjon,
sementblokker. Deler av massene luktet olje.

Krav om tilbakemelding.
Virksomheten må dokumentere skriftlig at alt avfall som er deponert i jordvollene rundt eiendommen
gnr. bnr. 47/220 er fjernet og levert til godkjent avfallsmottak. Videre skal det dokumenteres at alt
avfall som er gravd ned i grunnen på eiendommene gnr. bnr. 47/220 er fjernet og levert til godkjent
avfallsmottak.
Virksomheten må videre undersøke om massene fra vollene og grunnen er forurenset. Eventuelle
forurensede masser skal håndteres i tråd med gjeldende regelverk, jf. forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) del 1 forurenset grunn og sedimenter. Prøvetaking og analyser
av massene må foretas etter gjeldende standarder og av personell og laboratorium som er akkreditert
for slik prøvetaking og analyse. Beslutninger om hvor det skal tas ut prøver, hvor mange prøver som
skal tas ut og hva det skal analyseres på må bestemmes av kvalifisert personell (konsulent) på
bakgrunn av hva man finner av avfall og lignende når man rydder opp i grunnen.
Se også:
Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2691/2010
http://www.klif.no/publikasjoner/2691/ta2691.pdf
Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009,
http://www.klif.no/publikasjoner/2553/ta2553.pdf.

Avvik 2: Virksomhetens lagring av avfall er ikke i overensstemmelse med vilkårene i tillatelsen.
Avvik fra: Tillatelse til etablering og drift av anlegg for sortering av avfall frå næringsverksemd og
ekstraavfall frå hushaldninger, vilkår 3. Drift av anlegget.
Grunnlag for avviket: Store mengder usortert avfall var lagret i hauger utendørs på bakken.
Containere med avfall var lagret utenfor sorteringsanlegget på gnr. bnr. 47/173
Kommentarer:
Tillatelsen stiller krav om at lagring av usortert avfall og restavfall skal skje i containere eller under tak
på tett flate med drenering til sluk og til renseanlegg. Videre stiller tillatelsen krav om at utendørs
håndtering og lagring av avfall skal skjermes mot innsyn og at lagerhaugene ikke skal være høyere enn
takhøyden på bygningene på industriområdet. Videre skal alle lager/mellomlager for sortert materiale
tømmes minst en gang pr år. Tillatelsen gjelder kun for eiendommen gnr. bnr. 47/220 der
sorteringsanlegget ligger. Tillatelsen omfatter ikke lagring/mellomlagring av avfall på gnr. bnr.
47/173. Lagring av containere med avfall på denne eiendommen ansees som ulovlig.
Krav om tilbakemelding.
Virksomheten må dokumentere skriftlig at alt avfall som er lagret på anlegget på gnr. bnr. 47/220 og
på eiendommen gnr. bnr. 47/173, er fjernet og levert til godkjent mottak. Dette gjelder både sortert og
usortert avfall fra næring og husholdning samt trevirke og flis.
Virksomheten må ha internkontroll rutiner som sikrer og dokumenterer at alt avfall blir viderelevert til
godkjente avfallsmottak minst en gang i året.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om farlig avfall og kjemikalier
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger 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. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnettet, kan det gjøre at
kloakkrenseanleggene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.
”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for
farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om
tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarering (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg
fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje,
oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.
Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av
helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Reguleringer fins blant
annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og
oktylfenol og deres etoksilater.
Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på KLIFs hjemmeside www.klif.no eller via
www.regelhjelp.no

Informasjon om HMS-internkontrollsystem
HMS-internkontrollsystem er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og
dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.
Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og
kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen
forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall,
levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord luft
og vann samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere
fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om substitusjonsplikten
Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter kan forårsake skader på naturen og på menneskers helse.
Brukere av kjemikalier/kjemiske produkter til yrkesmessig bruk har plikt til å finne ut om det finnes
alternative kjemikalier som forårsaker mindre skade på naturen og menneskers helse som kan benyttes.
Denne plikten gjelder både for brukere i privat og offentlig sektor, og i produksjonsvirksomheter og i
tjenesteytende virksomheter.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det
gjelder håndtering av kjemikalier, avfall og farlig avfall:
•

Virksomheter skal ha oversikt over hvilke kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes

•

Virksomheten skal ha oppdaterte HMS-datablader for alle kjemikalier/kjemiske produkter som
benyttes

•

Virksomheten skal dokumentere at det systematisk gjøres vurderinger av kjemikaliene/kjemiske
produktene de bruker med tanke på å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier/kjemiske produkter
med mindre farlige kjemikalier og kjemiske produkter jf. produktkontrolloven.

•

Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak.

•

Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år når den totale
mengden farlig avfall overstiger 1 kg pr år

•

Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette
skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklarert og levert til godkjent mottak.

•

Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende
(barn, dyr etc) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt
uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket.

