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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/248 

av 21. februar 2020 

om fastsettelse av tekniske retningslinjer for inspeksjoner i henhold til artikkel 17 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF 

[meddelt under nummer C(2020) 889](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra utvinnings-

industrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 17 i direktiv 2006/21/EF krever inspeksjoner av alle avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i nevnte direktiv, 

for å sikre at de overholder relevante vilkår for tillatelsen. For at disse inspeksjonene skal være effektive og 

formålstjenlige, bør vedkommende myndigheter ha tilstrekkelige ressurser, være uavhengige av de driftsansvarlige for 

de berørte avfallsanleggene, ha nødvendige funksjoner og fullmakter og ha rett til bistand fra driftsansvarlige. 

Inspeksjonsvirksomheten bør også innebære samarbeid og samordning mellom nasjonale myndigheter med ansvar for å 

sikre at avfallsanlegg i deres jurisdiksjon overholder bestemmelsene i direktiv 2006/21/EF. 

2) For at inspeksjonene skal være effektive og proaktive, bør de planlegges på forhånd ved hjelp av inspeksjonsplaner som 

gjenspeiler de risikoene som er forbundet med de berørte avfallsanleggene. 

3) Ettersom avfallsanleggene som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF, omfatter avfallsanlegg som bør ha 

tillatelse, og ettersom artikkel 7 krever at ingen avfallsanlegg kan være i drift uten tillatelse, må inspeksjonsplanene ta 

hensyn til de avfallsanleggene som bør ha tillatelse, men ikke har det. 

4) Medlemsstatene bør ha adgang til å utøve skjønn ved anvendelsen av inspeksjonsretningslinjene for hvert avfallsanlegg 

for å sikre at inspeksjonene står i forhold til de relevante miljø- og sikkerhetsrisikoene som hvert avfallsanlegg utgjør. 

5) For å håndtere forskjellige situasjoner med mulig manglende overholdelse av tillatelser bør det legges opp til både 

rutinemessige inspeksjoner og ikke-rutinemessige inspeksjoner som reaksjon på alvorlige klager, ulykker, hendelser og 

tilfeller av manglende overholdelse. Ved inspeksjonene bør inspektørene også ta hensyn til resultater fra inspeksjoner 

utført i henhold til annet gjeldende EU-regelverk i den grad disse resultatene også kan tyde på mulige problemer med 

tillatelseskravene i henhold til artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 25.2.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 102 av 11.4. 2006, s. 15. 
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6) For å sikre at inspeksjonene er effektive, er det nødvendig at en viss andel av inspeksjonsaktivitetene, særlig anleggsbe-

søk, er uanmeldte. 

7) For å gjøre det mulig å trekke konklusjoner av inspeksjonsaktivitetene, og for å skape et empirisk grunnlag for fram-

tidige inspeksjoner og tilhørende tiltak, er det viktig at alle inspeksjonsaktiviteter dokumenteres grundig, herunder ved 

regelmessige rapporter fra anleggsbesøkene. 

8) For effektivt å sikre at tillatelsesvilkårene overholdes, er det viktig at inspeksjonene letter og muliggjør eventuelle 

ytterligere tiltak for å håndtere konstatert manglende overholdelse. 

9) Gitt at risikoen varierer avhengig av hvilket stadium det berørte avfallsanlegget befinner seg på, er det nødvendig at de 

tekniske retningslinjene inneholder detaljerte bestemmelser om de forskjellige livsfasene til avfallsanlegg som omfattes 

av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

10) Gitt at avfallsanlegg i kategori A potensielt kan utgjøre en høyere risiko, må de tekniske retningslinjene inneholde 

særskilte bestemmelser med hensyn til slike anlegg. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 23 nr. 2 i direktiv 

2006/21/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

De tekniske retningslinjene for inspeksjoner av avfallsanlegg i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2006/21/EF som er fastsatt i 

vedlegget til denne beslutningen, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 21. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

TEKNISKE RETNINGSLINJER FOR INSPEKSJONER AV AVFALLSANLEGG 

DEL A 

Mål 

Disse retningslinjene fastsetter elementer som skal tas i betraktning ved inspeksjoner av avfallsanlegg som omfattes av artikkel 

7 i direktiv 2006/21/EF, som skal gjennomføres av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 17 i nevnte direktiv. 

Slike inspeksjoner søker å sikre at alle avfallsanlegg har innhentet den nødvendige tillatelsen og overholder de relevante vilkå-

rene for tillatelsen. Inspeksjonene vedrører avfallsanleggenes forskjellige livsfaser. 

Disse retningslinjene gjelder den generelle rammen for gjennomføring av inspeksjoner (del C), inspeksjonenes fokus for hvert 

av avfallsanleggenes ulike livsfaser (del D) og de særskilte elementene som er relevante for inspeksjon av kategori A-anlegg 

(del E). 

DEL B 

Definisjon 

I disse retningslinjene menes med «inspeksjon» alle aktiviteter som gjennomføres av en vedkommende myndighet eller på 

dennes vegne for å sikre at avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF, overholder vilkårene for tillatelsen 

de må innhente. Disse aktivitetene kan særlig omfatte 

— vurdering av relevante miljø- og sikkerhetsspørsmål og de risikoene som forbindes med avfallsanleggene, 

— gjennomføring av anleggsbesøk for å kontrollere lokaler, forhold på stedet, relevant utstyr, herunder hvorvidt dette vedlike-

holdes tilstrekkelig, relevante dokumenter og elektroniske data, interne tiltak og systemer og driftsprosesser, 

— intervjuer med personale som arbeider ved avfallsanlegget, 

— styrking av de driftsansvarliges kunnskap om relevante juridiske krav og miljøvirkningene til de driftsansvarliges aktivite-

ter, 

— prøvetaking, 

— bruk av jordobservasjonsteknikker og andre former for fjernovervåking, herunder dem som omfatter in situ-sensorer, der-

som det er relevant, 

— kontroll av driftsansvarliges egenovervåking, 

— kontroll av dokumenter og elektroniske data, herunder driftsansvarliges rapporter, annet enn ved anleggsbesøk, 

— kontroll av driftsansvarliges interne mål og systemer samt driftsprosesser annet enn ved anleggsbesøk, 

— kontroll av finansielle garantier eller tilsvarende, 

— registrering av faktaopplysninger om manglende overholdelse, 

— kartlegging av årsaker til konstatert manglende overholdelse og mulige typer innvirkninger av slik manglende overholdelse 

på miljøet og menneskers helse, 

— beskrivelse av konstatert manglende overholdelse, særlig omstendighetene (herunder personene) som førte til den manglen-

de overholdelsen, for i størst mulig grad å fastslå hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre overholdelse og gjøre dette 

mulig, herunder ved samarbeid og deling av inspeksjonsresultater med andre relevante vedkommende myndigheter. 

Inspeksjoner, herunder anleggsbesøk, kan være rutinemessige, det vil si utført som en del av regelmessige aktiviteter, eller ikke-

rutinemessige, det vil si utført som reaksjon på alvorlige klager eller for å etterforske alvorlige ulykker, hendelser eller andre 

tilfeller av manglende overholdelse. 

DEL C 

Gjennomføring av detaljerte kontroller og informasjonsinnsamling 

1. Vedkommende myndigheter 

Følgende skal tas i betraktning:  
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a) Tilgjengeligheten, for hele territoriet til medlemsstaten og for alle avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i direktiv 

2006/21/EF, av vedkommende myndigheter med ansvar for inspeksjoner. 

b) Vedkommende myndigheters uavhengighet og deres evne til å utføre alle oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre 

inspeksjonene. 

c) Vedkommende myndigheters fullmakter til å gjennomføre inspeksjoner, herunder retten til å få adgang til anlegg og 

undersøke relevante materielle eiendeler, dokumenter og elektroniske data. 

d) Hvorvidt vedkommende myndigheter har tilstrekkelige ressurser, personale og utstyr til rådighet til at de kan gjennomføre 

inspeksjonene. 

e) De ordningene vedkommende myndigheter har for samarbeid og samordning av sine aktiviteter med andre relevante 

myndigheter, særlig andre myndigheter med ansvar relatert til overholdelse av tillatelser som kreves i henhold til nasjonal 

miljørett eller EU-miljørett med gyldighet eller relevans for anleggene som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

f) Den kunnskapen, erfaringen og kompetansen inspektørene trenger for å gjennomføre inspeksjoner, særlig med hensyn til 

utforming, bygging, drift og avvikling av avfallsanlegg. 

g) Organiseringen av opplæring for å holde inspektørenes kunnskap à jour. 

h) Den nødvendige bistanden driftsansvarlige må yte til vedkommende myndigheter for at disse skal kunne gjennomføre in-

speksjonene, herunder anleggsbesøk, prøvetaking og innhenting av opplysninger som er nødvendige for å utføre plikter i 

henhold til artikkel 17 i direktiv 2006/21/EF. 

Ved gjennomføring av inspeksjoner kan vedkommende myndigheter bistås av og delegere inspeksjonsoppgaver til uavhengige 

sakkyndige i samsvar med nasjonal rett, forutsatt at de sakkyndige opptrer under tilsyn av vedkommende myndighet. Ved-

kommende myndighet skal fastsette minimumskvalifikasjoner som de sakkyndige må inneha, og skal vurdere om disse kvalifi-

kasjonene foreligger. Vedkommende myndighet skal også kontrollere at de sakkyndige ikke har personlig interesse i utfallet av 

inspeksjonen. 

2. Organisering av inspeksjoner 

2.1. Inspeks jonsp lan er  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Forhåndsplanlegging av inspeksjoner ved hjelp av én eller flere planer utarbeidet på hensiktsmessig administrativt nivå på 

grunnlag av en generell vurdering av relevante miljø- og sikkerhetsspørsmål og risikoer for avfallsanleggene, og dersom 

opplysninger om overholdelse allerede foreligger, en samlet vurdering av status for overholdelse for avfallsanlegg som er i 

drift innenfor det området planen omfatter. Slike planer kan integreres eller kombineres med andre inspeksjonsplaner der-

som dette anses som hensiktsmessig. 

b) Regelmessig revisjon og eventuelt oppdatering av inspeksjonsplanen(e). 

c) Inspeksjonsplanen(e)s dekning ved hvert avfallsanlegg i henhold til artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

d) Innføring av følgende i hver inspeksjonsplan: 

i) En generell vurdering av relevante miljø- og sikkerhetsspørsmål og risikoer. 

ii) Det geografiske området som omfattes av inspeksjonsplanen. 

iii) En liste over avfallsanlegg som omfattes av inspeksjonsplanen, og som innehar en tillatelse. 

iv) Hvordan det fastslås hvilke avfallsanlegg som omfattes av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF og som er i drift uten en 

tillatelse. 

v) Prosedyrer for å gjennomføre rutinemessige inspeksjoner. 

vi) Prosedyrer for å gjennomføre ikke-rutinemessige inspeksjoner. 

vii) Prosedyrer for å gjennomføre anmeldte og uanmeldte anleggsbesøk. 

viii) Om nødvendig ordninger for samarbeid og samordning mellom forskjellige vedkommende myndigheter med ansvar 

for inspeksjoner og mellom disse myndighetene og andre myndigheter med en rolle i håndhevingen av tillatelser som 

kreves i henhold til nasjonal miljørett eller EU-miljørett med gyldighet og relevans for avfallsanleggene som omfattes 

av artikkel 7 i direktiv 2006/21/EF. 

ix) Opplysninger om de menneskelige, økonomiske og andre ressursene som vedkommende myndigheter trenger for å 

gjennomføre inspeksjonsplanen.  
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2.2. Rut inemess ige in speks joner  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Gjennomføring av rutinemessige inspeksjoner med regelmessige mellomrom basert på en hensiktsmessig risikovurdering 

av det berørte avfallsanlegget. 

b) Tilstrekkelig hyppige anleggsbesøk basert på en hensiktsmessig risikovurdering av det berørte avfallsanlegget som også 

gjenspeiler de potensielt høyere risikoene knyttet til kategori A-anlegg. 

c) Bruk av følgende kriterier ved risikovurdering av avfallsanleggene: 

i) De berørte anleggenes potensielle og faktiske innvirkninger på menneskers helse og miljøet, idet det tas hensyn til ni-

våene og typene av utslipp, lokalmiljøets følsomhet og risikoen for ulykker som nærmere angitt i beste tilgjengelige 

teknikk (BAT 5) i BAT-referansedokumentet for håndtering av avfall fra utvinningsindustrien (MWEI BREF)(1). 

ii) Tidligere overholdelse. 

iii) Anleggets driftsansvarliges deltakelse i miljøstyringsordningen (Environmental Management System, EMS) som 

nærmere angitt i BAT 1 i MWEI BREF. 

d) Eventuelt hvorvidt inspektøren har tatt i betraktning relevante resultater av inspeksjoner utført i henhold til gjeldende 

unionsrett. 

e) Ved anmeldte anleggsbesøk, hvorvidt den driftsansvarlige får besøksplanen og nærmere opplysninger om hva slags 

informasjon den driftsansvarlige vil bli anmodet om å framlegge. 

f) Dersom det fastslås manglende overholdelse eller risiko for dette, gjennomføring av en undersøkelse og eventuelt deling av 

resultatene med andre myndigheter, særlig med henblikk på 

i) å gi en beskrivelse av den manglende overholdelsen eller risikoen for dette, idet årsakene og innvirkningen på miljøet 

og menneskers helse klarlegges, og særlig omstendighetene (herunder personer) som førte til manglende overholdelse, 

ii) å sørge for et faktagrunnlag for å lette og muliggjøre hensiktsmessige reaksjoner for å håndtere den avdekkede 

manglende overholdelsen og hindre framtidig manglende overholdelse, herunder eventuelt ytterligere inspeksjoner, 

korrigerende tiltak ved den driftsansvarlige, oppdatering av vilkårene for tillatelsen, midlertidig oppheving av tillatel-

sen eller bruk av sanksjoner. 

g) Dersom driften ved anlegget innstilles på grunn av manglende overholdelse av vilkårene for godkjenningen, gjennomføring 

av ytterligere inspeksjonsaktiviteter med sikte på å oppnå miljømessige og andre resultater som vilkårene for tillatelsen var 

ment å sikre. 

2.3. Ikke-ru t in emessige insp eksjoner  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Gjennomføring av rutinemessige og ikke-rutinemessige inspeksjoner, herunder anleggsbesøk, snarest mulig etter at 

vedkommende myndighet mottar alvorlige klager med hensyn til manglende overholdelse av tillatelseskravene eller på 

annen måte blir oppmerksom på alvorlige ulykker, hendelser eller forekomster av manglende overholdelse, uavhengig av 

om slike hendelser skal meldes i henhold til artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 12 nr. 6 i direktiv 2006/21/EF, særlig med 

henblikk på 

i) å klarlegge årsakene til hendelsen, innvirkningen på miljøet og menneskers helse, og særlig klarlegge omstendighetene 

(herunder personer) som førte til manglende overholdelse, 

ii) å sørge for et faktagrunnlag for å lette og muliggjøre hensiktsmessige reaksjoner for å håndtere den avdekkede mang-

lende overholdelsen og hindre framtidige ulykker eller forekomster av manglende overholdelse, herunder eventuelt 

ytterligere inspeksjoner, korrigerende tiltak ved den driftsansvarlige, oppdatering av vilkårene for tillatelsen, midler-

tidig oppheving av tillatelsen eller bruk av sanksjoner. 

b) Eventuelt hvorvidt inspektøren har tatt i betraktning relevante resultater av inspeksjoner utført i henhold til gjeldende 

unionsrett. 

c) Gjennomføring av ikke-rutinemessige inspeksjoner snarest mulig med hensyn til, og eventuelt før en tillatelse vurderes på 

nytt eller oppdateres. 

2.4. Uan meld te  an leggsbesøk  

Følgende skal tas i betraktning:  

  

(1) http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf 
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a) Gjennomføring av et hensiktsmessig antall uanmeldte anleggsbesøk, særlig dersom det er relevant for å avdekke problemer 

eller risikoeksponering eller behovet for å reagere på en hastesituasjon. 

b) I den grad det er praktisk mulig, at beslutninger om uanmeldte anleggsbesøk tar for seg helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål 

og et mulig behov for at avfallsanleggets driftspersonale er på stedet. 

3. Dokumentasjon av inspeksjoner 

3.1. Doku mentas jon  av insp eks jonsakt ivi t e t er ,  h erunder  an leggsbesøk  

Følgende skal tas i betraktning: 

a) Hensiktsmessig dokumentasjon av alle inspeksjonsaktiviteter. 

b) Utarbeiding av en rapport etter hvert anleggsbesøk om anleggsbesøket som dokumenteres skriftlig og lagres i identifiserbar 

form i en lett tilgjengelig og tilstrekkelig vedlikeholdt database. 

c) Registrering i anleggsbesøksrapporten av formålet med inspeksjonen, data, opplysninger og resultater, en evaluering av 

disse og en konklusjon om hvorvidt avfallsanlegget overholder relevante vilkår for tillatelsen, og hvorvidt ytterligere tiltak 

bør treffes. 

d) Ferdigstilling av rapporten om anleggsbesøket, med mindre mer alvorlige resultater er funnet under anleggsbesøket; i så fall 

kan det være nødvendig med en annen frist. 

e) Mulighet for den driftsansvarlige til før eller etter fullføringen av rapporten om anleggsbesøket å framsette kommentarer, 

dersom det er relevant. 

f) Offentlighetens tilgang til resultatene av anleggsbesøket og eventuelt andre inspeksjonsaktiviteter, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF(2). 

DEL D 

Inspeksjonenes fokus på avfallsanleggenes forskjellige livsfaser 

1. Inspeksjoner av nye avfallsanlegg før deponering begynner 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Gjennomføringen av tiltakene som er truffet for å minimere miljøvirkningene under driften og etter avvikling, herunder om 

nødvendig håndtering av forurenset vann og sigevann. 

b) Hvorvidt avfallsanleggets plassering, utforming og konstruksjon er i samsvar med sikkerhets- og miljøelementene gitt i 

tillatelsen. 

c) Innhold, tilgjengelighet og ytelse for egenkontrollsystemet for regelmessig overvåking og driftsansvarliges egeninspeksjo-

ner og planlagt rapportering av overvåkingsdata til vedkommende myndighet. 

d) Gjennomføringen av forvaltnings-, vedlikeholds- og overvåkingstiltak som er planlagt for å sikre at anlegget er fysisk 

stabilt, at forurensning av jord, luft, overflatevann og grunnvann hindres på kort og lang sikt, og at skader på landskapet 

begrenses i størst mulig grad. 

e) At det finnes tilstrekkelige menneskelige ressurser og tilstrekkelig kompetanse blant personalet med ansvar for miljøstyring 

og sikkerhet ved avfallsanlegget. 

f) Tilstrekkeligheten av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF. 

g) Tilstrekkeligheten av den finansielle garantien eller tilsvarende med hensyn til beløp og form, dersom vedkommende 

myndighet krever en finansiell garanti eller tilsvarende; hvorvidt avfallsanleggets klassifisering som et kategori A-anlegg 

eller ikke et kategori A-anlegg må revurderes og verifiseres. 

h) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirek-

tiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 
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2. Inspeksjoner av avfallsanlegg i drift 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Avfallsanleggets skadevirkninger på miljøet og menneskers helse, og tiltak som treffes for å minimere miljøvirkningen, 

særlig egnetheten til avfallsanleggets konstruksjon, forvaltning og vedlikehold for å sikre dets fysiske stabilitet og 

forebygge forurensning eller kontaminering av jord, luft, overflatevann eller grunnvann på kort og lang sikt samt for i størst 

mulig grad å minimere skaden på landskapet, og hvordan disse virkningene stemmer overens med vilkårene i tillatelsen og 

informasjonen i miljøkonsekvensvurderingen, dersom en slik kreves. 

b) Hvorvidt mengdene, egenskapene og klassifiseringen til avfallet som deponeres i avfallsanlegget, er i samsvar med elemen-

tene gitt i tillatelsen. 

c) Hvorvidt den anslåtte sigevannproduksjonen, herunder innholdet av forurensende stoffer i sigevannet, i det deponerte avfal-

let og avfallsanleggets vannbalanse er i samsvar med elementene gitt i tillatelsen. 

d) Strukturelle og driftsmessige endringer ved avfallsanlegget: Kontroll av 1) vannforvaltningen, 2) kvaliteten til geotekniske 

konstruksjonsaktiviteter (for eksempel konstruksjon av demning eller dike), 3) forvaltningen av geotekniske sikkerhetssys-

temer (for eksempel overflatedekke, stabilitet og sikkerhetsovervåking), 4) det deponerte avfallets mengder og egenskaper 

sammenholdt med prognosene i avfallshåndteringsplanen, 5) sigevannproduksjon, herunder innhold av forurensende stoffer 

i sigevannet, sammenholdt med prognosene i avfallshåndteringsplanen, 6) vannbalansen i avfallsanlegget sammenholdt 

med prognosene i avfallshåndteringsplanen og 7) benyttede teknikker og deres formålstjenlighet for miljø- og sikkerhets-

styringen og miljøovervåkingen. 

e) Vedtakelsen av tiltak anbefalt eller pålagt etter tidligere inspeksjoner. 

f) Miljø- og sikkerhetsmessige revisjonsrapporter og erklæringer, dersom dette kreves i tillatelsen. 

g) Resultater, fullstendighet, forvaltning og ytelse når det gjelder programmet for egenovervåking og regelmessig overvåking 

og rapportering av alle overvåkingsdata (dersom relevant) til vedkommende myndigheter. 

h) Synlige anomalier i anlegget. 

i) Representativiteten til prøvetakingen og karakteriseringen av utvinningsavfall. 

j) Roller, ansvarsområder og kompetanse for personale med ansvar for miljø- og sikkerhetsstyring ved avfallsanlegget samt 

tilgjengeligheten av menneskelige ressurser og opplæring som gis til personalet. 

k) Prosedyrer for underretning til vedkommende myndighet om eventuelle hendelser som kan påvirke avfallsanleggets stabili-

tet, og alle vesentlige skadevirkninger på miljøet som avdekkes av relevante kontroll- og overvåkingsprosedyrer. 

l) Tilstrekkeligheten av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF og overholdelsen av 

eventuelle gradvise avviklingstiltak i planen. 

m) Hvorvidt beløpet og formen til den finansielle garantien eller tilsvarende er tilstrekkelig med henblikk på de beregnede 

kostnadene for den driftsansvarliges forpliktelser i henhold til tillatelsen, herunder ordninger for avvikling og fasen etter 

avvikling og rehabilitering av det berørte landområdet, dersom vedkommende myndighet krever en finansiell garanti eller 

tilsvarende. 

n) Klassifiseringen av avfallsanlegget som et kategori A-anlegg eller ikke. 

o) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF. 

3. Avsluttende stedlig inspeksjon av avfallsanlegg i samsvar med artikkel 12 nr. 3 i direktiv 2006/21/EF 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Avfallsanleggets skadevirkninger på miljøet og menneskers helse samt tiltak som treffes for å minimere slik innvirkning 

etter avvikling, herunder om nødvendig håndtering av forurenset vann og sigevann. 

b) Gjennomføringen av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF. 

c) Rehabilitering av landområdet som berøres av avfallsanlegget. 

d) Tilstrekkeligheten av planen og ordningene for vedlikehold, overvåking, kontroll og korrigerende tiltak i fasen etter 

avvikling av avfallsanlegget, herunder overvåkings- og kontrollutstyrets virkemåte og tilstrekkelighet.  
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e) Hvorvidt beløpet og formen til den finansielle garantien eller tilsvarende er tilstrekkelig med henblikk på de beregnede 

kostnadene for den driftsansvarliges forpliktelser i henhold til tillatelsen, herunder fullføringen av avviklingen og ordninger 

for fasen etter avvikling og gjenstående rehabilitering av det berørte landområdet, dersom vedkommende myndighet krever 

en finansiell garanti eller tilsvarende. 

f) Klassifiseringen av avfallsanlegget som et kategori A-anlegg eller ikke . 

g) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF. 

4. Inspeksjoner av avfallsanlegg etter avvikling med hensyn til anlegg avviklet etter 1. mai 2008 

Følgende skal tas i betraktning i forbindelse med inspeksjonen: 

a) Avfallsanleggets skadevirkninger på miljøet og menneskers helse samt tiltak som treffes for å minimere slik innvirkning 

etter avvikling, herunder om nødvendig håndtering av forurenset vann og sigevann. 

b) Samsvaret mellom på den ene side skadevirkningene nevnt i bokstav a) og på den annen side vilkårene for tillatelsen og 

informasjonen i miljøkonsekvensvurderingen, dersom en slik kreves. 

c) Hvorvidt sigevannproduksjonen, herunder innholdet av forurensende stoffer i sigevannet, i det deponerte avfallet og 

avfallsanleggets vannbalanse og, dersom det kreves, håndteringen av forurenset vann og sigevann er i samsvar med 

elementene gitt i tillatelsen. 

d) Gjennomføringen av planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF. 

e) Hvorvidt planen for avvikling nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2006/21/EF er tilstrekkelig, særlig med hensyn til 

behovet for ytterligere avviklings- og rehabiliteringstiltak basert på evaluering av miljørisiko og miljøvirkning. 

f) Rehabiliteringen av landområdet som er berørt av avfallsanlegget; tilstrekkeligheten av planen og ordningene for vedlike-

hold, overvåking, kontroll og korrigerende tiltak i fasen etter avvikling av avfallsanlegget, herunder overvåkings- og 

kontrollutstyrets virkemåte og tilstrekkelighet, og av rapporteringen av alle overvåkingsdata til vedkommende myndighet. 

g) Prosedyre for underretning til vedkommende myndighet om eventuelle hendelser eller nye omstendigheter som kan påvirke 

avfallsanleggets stabilitet, og alle vesentlige skadevirkninger på miljøet som avdekkes av relevante kontroll- og overvå-

kingsprosedyrer. 

h) Hvorvidt beløpet og formen til den finansielle garantien eller tilsvarende er tilstrekkelig med henblikk på de beregnede 

kostnadene ved forpliktelsene i henhold til tillatelsen, herunder fullføring av ordninger for fasen etter avvikling, korrigeren-

de tiltak og rehabilitering av det berørte landområdet, dersom vedkommende myndighet krever en finansiell garanti eller 

tilsvarende. 

i) Klassifiseringen av avfallsanlegget som et kategori A-anlegg eller ikke. 

j) Overholdelse av andre vilkår for tillatelsen og andre relevante krav i direktiv 2006/21/EF. 

DEL E 

Tilleggselementer for inspeksjoner av avfallsanlegg i kategori A 

1. Inspeksjon av demninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse 

I tillegg til de relevante elementene oppført i del D skal inspektøren ta følgende i betraktning når inspeksjonen gjelder demnin-

ger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse: 

a) Erosjonsbeskyttelsens type og tilstand. 

b) Egnetheten til den hydrologiske utformingen, for eksempel vannbalanse, tilgjengelig fribord (vertikal avstand (høyde) mel-

lom vannets normale maksimale driftsnivå og demningens høyeste punkt). 

c) Den tørrlagte overflatens («strandens») sammensetning, status og strukturelle integritet, for eksempel forekomst av fordyp-

ninger, avgangsmassens tetthet og støvkontroll. 

d) Endringer i demningens krone og helling der aktuell tilstand sammenlignes med konstruksjonen. 

e) Dreneringssystemets virkemåte og tilstand og dets status og geotekniske strukturer (for eksempel geomembraner, demnin-

ger) og utstyr (for eksempel overvåking av demningsstruktur). 

f) Lekkasje- og utsivingsområder og mengden av lekket materiale. 
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g) Eventuelle konstaterte skader. 

h) Trær og vegetasjon på demningen. 

2. Inspeksjon av utslippsinnretninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse 

I tillegg til de relevante elementene oppført i del D skal følgende inspektøren ta følgende i betraktning når inspeksjonen gjelder 

utslippsinnretninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder avgangsmasse, og virkemåten til slike utslippsinnretninger: 

a) Hvorvidt atkomsten til utslippsledninger og utslippspunkter er tilstrekkelig. 

b) Skader på konstruksjonen og kontrollutstyret. 

c) Lekkasje gjennom og rundt utslippsinnretningene. 

d) Erosjon i nedstrøms utløp. 

e) Vegetasjon i eller nær utslippsinnretningene. 

f) Utslippsreguleringsutstyr. 

g) Nødutslippsinnretninger. 

h) Reservestrømforsyning. 

i) Økningstakten for utslipp til avfallsmassedammen og tilsvarende økningstakt i dammens nivå (målt i meter/år). 

j) System for plassering av avgangsmasse. 

k) Vannforvaltningssystem. 

3. Inspeksjoner av avfallsanlegg i kategori A som inneholder steinavfall 

I tillegg til de relevante elementene oppført i del D skal inspektøren ta følgende i betraktning når inspeksjonen gjelder 

demninger i kategori A-avfallsanlegg som inneholder steinavfall: 

a) Steinenes forvitring. 

b) Lekkasjevannets kvalitet og kvantitet. 

c) Hvorvidt målingene som tas for å minimere miljøvirkningene av anlegg for steinavfall, er tilstrekkelige. 

d) At gjenoppdyrkingsaktivitetene er korrekte og effektive basert på relevante juridiske forpliktelser. 

 __________  


