FYLKESMANNEN I HEDMARK
Miljøvernavdelingen
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Hensikt:
Inspeksjonen var varslet på forhånd.
Hensikten med inspeksjonen er å kontrollere om driften av anlegget og håndtering av slammet er i
henhold til tillatelsen og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

Hovedkonklusjon :
Det ble avdekket 2under inspeksjonen.

.avvik fra krav i utslippstillatelse/forurensningsloven

Det ble avdekket

anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen.

eller forskrifter

Fylkesmannen fatter vedtak om fastsettelse av en gebyrsats på kr: 4300,- for kontrollen, jf.
Forurensningsforskriften § 39-7. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker
etter at vedtaket er mottatt, jf. forurensningsforskriften kap. 41, § 5. Eventuell klage må begrunnes
og sendes Fylkesmannen i Hedmark.
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pfolging etter kontroll
Ingen tilbakemelding
Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at
forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik.
Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer
knyttet til anmerkningene
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Frist for skriftlig tilbakemelding er:
Pålegg for skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan
påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage
må begrunnes og sendes Fylkesmannen.
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Avvik

Følgendeavvik ble avdekketunder inspeksjonen:

Avvik 1:

X

Virksomhetens kontroll med driften ved
anlegget er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd

Virksomhetenhar ikke tilfredsstillende:
Mål for gjenbrukav ferdigbehandletslam.
Opplæringav driftspersonal
Avvikshåndtering
Risikovurdering
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Virksomheten mottar og behandler avfall som ikke er
komposterbart.

Avvik 3:

Virksomheten skal levere ristgods eller annet ikke komposterbart avfall til godkjent
mottak.

Avvik fra:

Forurensningsloven§ 32 —Håndteringav næringsavfall

Kommentarer:

Avvik 4:

Slam mellomlagres utover tillatt lagringstid
Det ansees som deponering når ubehandlet slam lagres over tre år før det gjenvinnes
eller behandles.

Avfallsforskriftenkap.9 deponeringav avfall
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