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Oppfølging av tilsyn - avfall fra gjenbruksstasjoner til deponi mens
deponiet er stengt - HAF IKS - Rana
Vi viser til
• Inspeksjonsrapport (29.10.2020)
• Pålegg om stenging av deponi (29.10.2020)
• E-post fra miljø- og kvalitetsleder (30.10.2020) med spørsmål om mottak av avfall fra HAF
sine gjenbruksstasjoner mens deponiet er stengt

Fylkesmannen i Nordland ga Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) den 29.10.2020 pålegg om å stenge
sitt deponi på Røssvollhei inntil Fylkesmannen har bekreftet at avvikene fra tilsynet den 12. og 13.
oktober 2020 er lukket. Dere (HAF) spør i en e-post av 30.10.2020 om dere likevel kan ta imot avfall
fra deres gjenbruksstasjoner i perioden hvor deponiet er stengt, for å innarbeide nye rutiner for
mottakskontroll og for å hindre at det blir fullt på gjenbruksstasjonene.
Vi godkjenner at dere i perioden der deponiet er stengt, tar imot maksimalt 7 leveranser med inert
avfall fra deres gjenbruksstasjoner til deponiet på Røssvoll. Forutsetningene for dette er:
1. For hver avfallstype som leveres til deponiet, skal dere fortløpende sende oss fullstendig og
korrekt utfylte basiskarakteriseringsskjema (i hht. vedlegg II i avfallsforskrifta kap. 9)
2. For hver avfallstype som leveres til deponi, skal dere i tillegg sende bildedokumentasjon av
avfallet og oppgi hvilken basiskarakterisering bildene/avfallet hører til
3. Dere må registrere deponert avfall i hht. avfallsforskrifta §9-12 og fortløpende sende oss
kopi av oversikta over disse registreringene
Denne dokumentasjonen kan dere sende per e-post direkte til saksbehandler Torunn Slettemark
Hovden (tshov@fylkesmannen.no) med seksjonsleder Oddlaug Ellen Knutsen på kopi
(fmnooek@fylkesmannen.no).
Dette unntaket fra pålegget om å holde deponiet stengt, anser vi som oppfølging av tilsynet. Målet
er at dere får etablert lovlige rutiner for mottak og deponering av avfall før dere åpner deponiet for
eksterne avfallsprodusenter igjen.
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Vi gjør oppmerksom på at denne godkjenninga av mottak og deponering av disse maksimalt 7
leveransene med inerte masser fra gjenbruksstasjonene, ikke fritar dere fra å overholde
bestemmelsene i avfallsforskrifta kapittel 9 og tillatelsen deres.

Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Torunn Slettemark Hovden
rådgiver
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