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Bakgrunn for kontrollen

Virksomheten har tillatelse fra Fylkesmannen av 11.4.2011 for drift av sorteringsanlegg for næringsavfall i
Glaruddalen i Søndre Land. Tillatelsen gjelder mottak og sortering av inntil 30 000 tonn avfall per år.
Virksomheten har krav til årlig rapportering til Fylkesmannen.
Det ble gjennomført varslet kontroll for å foreta en oppfølging av virksomhetens overholdelse av krav innen
avfallsregelverket og krav i gjeldende tillatelse etter forurensningsloven.
Sentrale krav til anlegg og drift:
- Tillatelse etter forurensningsloven av 11.4.2011
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Hovedfunn fra kontrollen

Det ble ikke avdekt forhold som gir grunnlag for avvik eller anmerkning.

Om rapporten

Denne rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet. Rapporten anses som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema.
Den gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid og miljøstatus på lokaliteten.
Avvik er definert som manglende overholdelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen; forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene.
Anmerkning er knyttet til forhold som miljømyndighetene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og
miljø, men som ikke kan defineres som avvik.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Det skal betales gebyr for miljømyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften
§§ 39-3 og 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Denne
virksomheten er plassert i risikoklasse 3, som tilsvarer kr. 12 500,- i gebyr.
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Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentleglova.

Informasjon om bedriften (Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysund)
Eies av (org.nr): 983 594 506
Navn: Stena Recycling AS, avd. Gjøvik
Navn og postadresse: Stena Recycling AS
Postboks 44, 2867 HOV
Næringskode: 38.320 – Sortering og bearbeiding av avfall for
materialgjenvinning
Kommunenr. og -navn, fylke: 0536 Søndre Land, Oppland

Organisasjonsnr. (underenhet):
991 410 848
E-post: svein.loken@stenarecycling.com
Anleggsnr.*: 0536.0022.01
Risikoklasse*: 3

Tillatelse datert*: 11.4.2011
*Data fra egen database for forurensningsmyndighetene

Oppsummering av kontrollen

Inspeksjonen omfattet gjennomgang av virksomhetens tillatelse og årsrapportering for 2014 og 2015.
Rutiner for mottakskontroll og avvik ble presentert av virksomheten. Avvik føres via smarttelefon på Stena
Recyclings egen løsning for avvikshåndtering.
Det er etablert èn oljeutskiller som er dimensjonert for å dekke aktuelle arealer. Kontroll og tømming av
oljeutskiller er utført og dokumentasjon ble framlagt.
Det går ikke spesifikt fram av tillatelsen at virksomheten mottar, sorterer og videresender en betydelig
mengde skrapmetall, selv om dette er en vesentlig del av deres virksomhet og også var det på tidspunktet da
tillatelsen ble gitt.
Det ble gjennomført befaring på anlegg og utearealer, som framstår som oversiktlig og ryddig, samt bygning
med lager for farlig avfall. Farlig avfall var tilfredsstillende lagret og merket. Farlig avfall er dokumentert levert
til godkjent mottaker jf krav i avfallsforskriften kap. 11 § 11-8 om leveringsplikt. Det ble framvist
eksempelskjema på nylig deklarering av farlig avfall. Virksomheten ble oppfordret til å ta i bruk den nye
elektroniske avfallsdeklareringsmodulen Avfallsdeklarering.no.
Vilkår for mellomlagring av avfall på anlegget ble gjennomgått og funnet i orden. Virksomheten har en jevn
avfallsstrøm gjennom anlegget som sikrer at avfall ikke ligger over de lagringstidene som er bestemt.

Avvik
Fylkesmannen avdekte ingen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

