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ÅRSRAPPORT FRA OMLASTINGS- OG SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL 
 

 

I tillatelsene til anleggene er det satt krav om at virksomhetene innen 1. mars hvert år skal 

sende en skriftlig årsrapport til Fylkesmannen for siste kalenderår. Årsrapportene skal 

inneholde følgende: 

- skjema over avfallsmengder som er mottatt, håndtert og viderelevert ved omlastings- og 

sorteringsanlegget, se excelskjema med veiledning på 

www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus under ”Skjema”. 

- utfylt årsrapport (vedlagt resultater fra virksomhetens overvåking av utslipp til vann med 

egenvurderinger) 

- eventuelle særegne krav til årsrapporteringen, oppgitt i anleggene sine tillatelser. 

 

Det følger av offentleglova § 13 første ledd at opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov 

eller i medhold av lov, er unntatt innsyn.  

 

Enkelte opplysninger i årsrapporten, som mottaker av avfall(et), kan være unntatt innsyn etter 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.  

 

I praksis sladdes konkurransesensitive opplysninger, som mottaker av avfallet.  

Dersom virksomheten vurderer at enkelte forhold i årsrapporten er taushetsbelagt ber vi om at 

dette oppgis, og at virksomheten oversender både en sladdet og en usladdet versjon av 

rapporten. Fylkesmannen vurderer på grunnlag av oversendt materiale hva som kan unntas fra 

innsyn, etter gjeldende regelverk.  

 

Skjemaene med vedlegg bes sendt elektronisk til fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

Eventuelle spørsmål til skjema kan rettes miljøvernavdelingen via forværelset: 22 00 36 56 

 

1. Opplysninger om anlegget 

Anleggets navn  

Daglig leder 

Telefonnr.  E-postadresse 

Kontaktperson for rapportering 

Telefonnr.  E-postadresse 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus
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2. Internkontroll helse, miljø og sikkerhet
1
 (HMS) 

 

2.1 Risikovurderinger og tiltak for å redusere forurensning 

2.1.1 Når ble miljørisikovurderingen sist gjennomgått? 

 

2.1.2 Beskriv eventuelle endringer (i driften eller utforming av anlegget) som påvirker risiko for forurensning?  

 

 

 

2.1.3 Er det utført eller planlagt tiltak for å redusere forurensningen fra virksomheten? Beskriv! (Ved omfattende 

tiltak - legg gjerne ved kopi av tiltaksplanen) 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Utslippskontroll  

2.2.1 Hvilke resipienter har virksomheten utslipp til? (aktuelle resipienter kan være f.eks. bekk, grunn eller 

kommunalt spillvanns- eller overvannsnett og er avhengig av utslippspunkt) 

 

 

2.2.2 Hvilke utslippspunkt har virksomheten?  

 

2.2.3 Hva viser resultatene fra virksomhetens utslippsmålinger i rapporteringsåret? 

(Legg ved en sammenstilling av måleresultatene for rapporteringsåret, beregninger av virksomhetens 

totalutslipp av miljøgifter, beskrivelse av trender, sammen med virksomhetens egne vurderinger av 

utslippets betydning.) 

 

2.3 Avvik  

2.3.1 Hva har virksomheten registrert av avvik angående ytre miljø i løpet av siste kalenderår av følgende typer: 

Type avvik Antall Avviksbeskrivelse (for de hyppigst forekommende avvikene) 

Mottakskontroll    

  

 

Andre avvik innen ytre 

miljø (Naboklager, 

utslippshendelser, ol.) 

  

 

                                                 
1
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-internkontrollforskriften).  
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2.4 Energistyring 

2.4.1 Hvilket energiforbruk har virksomheten hatt i rapporteringsåret? 

 

 

 

 

2.4.2 Hvor mye gass, diesel- og oljeforbruk har virksomheten hatt i rapporteringsåret? 

 

 

 

 

 

 

 

Antall vedlegg til årsrapporten: ___ 

 


