FYLKESMANNEN I TROMS
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler

Telefon

Frid Mikkola

77 64 22 15

Vår dato
09.09.2005

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 471
2003/1297 - 73

Deres dato

Deres ref.

Senja Avfallsselskap IKS
Botnhågen
9300 FINNSNES

Tilsynsrapport- Buktamoen
Vi viser til kontroll av Buktamoen deponi i Målselv kommune den 08.09.05. Det ble
kontrollert hvordan krav i tillatelse i henhold til farlig avfall ble overholdt, samt en befaring
på området med Cato Fredriksen, der det blant annet ble sett på hvordan virksomheten
håndterer sigevannet fra deponiet. Det ble ikke funnet avvik i forhold til fremdriften i planlagt
renseanlegg eller i forhold til farlig avfall.
Vedlagt er en rapport som beskriver gjennomføringen av kontrollen.

Med hilsen

Trond Skotvold
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning

Vedlegg: Kontrollrapport

Telefon:

Telefaks:

Postadresse:

Besøksadresse:

E-postadresse:

7764 20 00

77 64 21 39

Postboks 6105, 9291 Tromsø

Fylkeshuset, Strandvegen 13

postmottak@fmtr.no
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Tilsynsbesøk- Senja Avfallsselskap IKS,
Buktamoen deponi

Virksomhetens adresse
Tidsrom for kontroll
Fra Fylkesmannen
Kontaktperson i virksomheten

Senja avfallsselskap IKS
Botnhågen
9300 Finnsnes
08. september 2005
Frid Mikkola
Børge Holte
Cato Fredriksen

Verifikasjonens omfang
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, gjennomførte et varslet tilsynsbesøk på Senja
Avfallsselskap IKS sitt deponi på Buktamoen. Det ble kontrollert hvorvidt krav i tillatelsen i
forhold til farlig avfall ble overholdt.
Hovedkonklusjon
Det ble ikke funnet avvik eller anmerkninger på driften ved Senja Avfallsselskap IKS sitt
deponi på Buktamoen i forhold til håndtering av farlig avfall i henhold til krav i
utslippstillatelse eller i forhold til fremdriften i planlagt renseanlegg.

Utarbeidet dato: 09.09.05

Godkjent dato: 09.09.05

Sign.:

Sign.:

Leder av tilsynsbesøk: Frid Mikkola

Fagsjef: Børge Holte
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1.

Innledning

Besøket var varslet kort tid i forveien.
Formål
Kontrollere mottak, lagring, håndtering farlig- avfall samt befaring av deponiområdet.
Metode
Kontrollen ble gjennomført ved samtale samt befaring av deponiet med driftsansvarlig Cato
Fredriksen
Definisjoner
AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljø og
sikkerhetslovgivning.
ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men er områder
som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte
skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.
2.

Dokumentunderlag

Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:
Forurensningsloven
Gjeldende utslippstillatelse av 04.10.1996
3.

Avvik / Anmerkninger

Det ble ikke funnet avvik eller anmerkninger under tilsynsbesøket.
4.

Andre forhold

Det ble under besøket avdekket store mengder kjølemøbler henlagt på Senja Avfallsselskap
sitt område. Ved nærmere avklaring viser det seg at dette ikke er Senja Avfallsselskap sine
kjølemøbler men rester/levninger etter Målselv Miljø og Gjenvinning. Kjølemøblene ligger
også på Målselv Miljø og Gjenvinning sin tomt. Selskapet gikk konkurs rundt 1. mars 2005
og området med kjølemøblene styres/behandles nå av bostyret.
Senja Avfallsselskap har tatt kontakt med bostyret og anmodet om at dette skulle fjernes uten
at det har ført frem.
Fylkesmannen ser alvorlig på at kjølemøbler i så store mengder ligger henlagt på området da
de utgjør en stor potensiell miljøfare.

