FYLKESMANNEN I TROMS
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler

Telefon

Frid Mikkola

77 64 22 15

Vår dato
07.10.2005

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 471
2003/1297 - 74

Deres dato

Deres ref.

Senja Avfallselskap
Botnhågen
9300 FINNSNES

Rapport etter kontroll av Buktamoen deponi i forbindelse med nasjonal
kontrollaksjon.
Senja Avfallselskap gis med dette en frist til 11.11.05 for å redegjøre for når og hvordan de
rapporterte avvik vil bli rettet opp, og hvordan selskapet vil forholde seg til anmerkningene.
Vedlagt er en rapport som beskriver gjennomføringen av kontrollen og de avvik og
anmerkninger som ble funnet.
Tilbakemeldingen sendes til Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, postboks 6105,
9291 Tromsø.
Fylkesmannen vil følge opp bedriftens tiltak for å rette opp de rapporterte avvikene og
eventuelt fatte nødvendige vedtak med pålegg.

Med hilsen

Trond Skotvold
Fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
Fagsjef forurensning

Vedlegg: Rapport fra kontroll ved Buktamoen, Senja Avfallselskap

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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Deponiaksjon 2005 – Buktamoen
Senja Avfallselskap

Virksomhetens adresse

Botnhågen, 9300 Finnsnes

Tidsrom for revisjonen

29.09.2005

Fylkesmannens
kontrollaksjonsgruppe

Frid Mikkola (leder)
Børge Holte

Kontaktperson i virksomheten

Dagfinn Teigen
Kato Fredriksen

Bakgrunn for kontrollaksjonen:
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, gjennomførte kontrollen av Senja
Avfallselskap– Buktamoen deponi, som del av en landsomfattende kontrollaksjon på landets
avfallsdeponi. Det ble foretatt en gjennomgang av virksomhetens internkontroll på ytre miljø,
vi kontrollerte etterlevelse av spesifikke krav i utslippstillatelse og foretok en befaring av
deponiområdet.

Hovedkonklusjon:
Senja Avfallselskap – Buktamoen deponi har rutiner rettet mot kontroll av hva som kommer
inn til deponiet. Kravene i tillatelsen med tanke på forsvarlig lagring av spillolje og
tildekking av deponioverflate oppfylles imidlertid ikke.

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Kontrollaksjonsleder: Frid Mikkola

Fagsjef: Børge Holte
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1.
Innledning
Rapporten er utarbeidet etter en kontrollaksjon ved Senja Avfallselskap den 29.09.2005.
Kontrollen inngår som en del av en landsomfattende kontrollaksjon rettet mot landets deponi, og
er initiert av Statens Forurensningstilsyn (SFT).
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under aksjonen. Rapporten gir
således ingen fullstendig tilstandsvurdering av Senja Avfallselskap sitt miljøarbeid eller
miljøstatus.
Formål
Kontrollere bedriftens internkontroll med hensyn til ytre miljø, samt se på bedriftens kontroll
av avfall som skal inn på deponiet.
Metode
Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter og samtale med Dagfinn Teigen
og Kato Fredriksen. Aktuelle rutiner, prosedyrer og instrukser ble gjennomgått, samt hvordan
disse ble fulgt opp i praksis. Det ble også gjennomført en befaring på deponiområdet.
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 lover, forskrifter og dokumenter lå til grunn for revisjonen:
Internkontrollforskriften
Forurensningsloven
Avfallsforskriften
Gjeldende utslippstillatelser
Senja Avfallselskap sin HMS håndbok
3.

Avvik

Avvik 1
Området der Senja Avfallsmottak har sitt mottak av spillolje er ikke i henhold til vilkår 4.2 i
gjeldende tillatelse. I henhold til Avfallsforkriftens §11-5 om farlig avfall skal farlig avfall
håndteres forsvarlig og treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning.
Kommentar
Vi mener at mottaket for farlig avfall ikke er skjermet mot nedbør samt at det ikke er etablert
et system der eventuelt søl kan samles opp. Det var ikke fast dekke på området noe som bidrar
til at det er en vesentlig risiko for grunnforurensning
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Avvik 2. Deponioverflaten blir ikke tildekket daglig, og er ikke i henhold til vilkår 2.3.1 i
gjeldende utslippstillatelse
Kommentar
Avviket begrunnes med at det i gjeldende tillatelse er satt krav om utjamning og tildekking
for å minske ulemper og farer for nærmiljøet som følge av lukt- og flygeavfall samt fugler,
skadedyr og insekter.

4.

Anmerkning

Anmerkning 1.
Det mangler signatur og dato for rapportert avvik, noe som innebærer at avviket ikke er tatt
hånd om og ikke lukket jf. Internkontrollforskriftens § 5 pkt.7
Kommentar
Senja avfallselskap har bygd opp en god ramme rundt HMS rutiner på Buktamoen, med
systematisk registrering av avvik, men avvikene må lukkes ved at ansvarlig personell
signerer/bekrefter at mottakelse av avviksrapporten.
Anmerkning 2
Det ble registrert ett knust kjølemøbel på området. Det er ikke i tråd med Avfallsforskriftens §
2-6 om håndtering av KFK- holdige kuldemøbler.
Kommentar
På grunn av faren for utslipp av KFK-gass anses knusing av kjølemøbler som et alvorlig
brudd på avfallsforskriften. Det ble imidlertid avklart at det knuste kuldemøbelet tilhørte det
konkursrammede selskapet Målselv Miljø og Gjenvinning som holdt til på nabotomta.
Fylkesmannen er likevel av den oppfatning av at Senja Avfallselskap er likevel ansvarlig for
at avfall som befinner seg på deres område håndteres korrekt og at en forsvarlig lagring av
kuldemøbler og EE- avfall ikke reduserer gjenvinningsmuligheten.
Fylkesmannen minner Senja Avfallselskap på plikten til å behandle kjølemøbler i henhold til
Avfallsforskriftens § 2-6.

5.
Oppfølging
Fylkesmannen ber om at Senja Avfallselskap gir tilbakemelding innen 11.11.2005 for når og
hvordan avvikene vil bli rettet opp, samt hvordan selskapet forholder seg til anmerkningene.

