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RAPPORT FRA TILSYN PÅ KOMPOSTERINGSANLEGG
Vi viser til tilsyn gjennomført på komposteringsanlegget på Åremma 13.02.2002.
Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:
1. Det tas imot tørt næringsavfall til sortering uten at det er gitt tillatelse til dette.
I tillegg ble det anført 1 anmerkning. Bedriften må innen 15.03.2002 redegjøre for de
tiltak som er gjennomført for å rette opp registrerte avvik. Hvis ikke avvik da er rettet
opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan avvik skal rettes opp.
Innen samme dato skal det gis forslag til oppfølging av anmerkninger.

Bakgrunn
Hensikten med tilsynet var å fastslå om bedriften tilfredsstiller aktuelle myndighetskrav
på forurensningsområdet. Det ble i den forbindelse satt spesiell fokus på bedriftens
kontroll med utslipp til vann og luft. Kontrollen ble gjennomført i forbindelse med
Fylkesmannens rutinemessige tilsynsarbeid. Denne rapporten beskriver eventuelle avvik
og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.



Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke
for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for tilsynet var internkontrollforskriften, forurensningsloven med
forskrifter og tillatelse gitt 27.03.2000. Fylkesmannen har ikke tidligere vært på tilsyn
på det aktuelle komposteringsanlegget, men det er gjennomført flere besøk i den tiden
da tilsvarende prosess ble drevet i Båthølen i regi av Kolbjørn Nilsskog AS.

Statens hus
Postadresse: 8002 Bodø
Kontoradresse: Moloveien 10
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelingen
Postadresse: som Statens hus
Kontoradresse: som Statens hus
Telefon: 75 53 15 80
Telefaks: 75 53 16 80

Elektronisk postadresse
postmottak@fm-no.stat.no

Gjennomføring
Tilsynet ble varslet en uke i forveien. Noe kort varsel skyldtes koordinering med andre
besøk i Mosjøenområdet. Hele besøket ble gjennomført med en varighet på ca. 1,5 time.
Fra bedriften deltok daglig leder Reidar Jacobsen og fra Fylkesmannen deltok Marit
Torsvik. Det ble først orientert om bakgrunnen for tilsynet og bedriften ga en kort orientering om generell status. Videre ble det foretatt intervju og befaring før det ble gitt en
kort oppsummering av registrerte avvik og anmerkninger.

Avvik og anmerkninger
Avvik 1 Det tas imot tørt næringsavfall til sortering uten at det er gitt tillatelse til dette.
Avvik fra forurensningslovens §§ 11 og 29.
Under tilsynet kunne det observeres mottak og sortering av tørt næringsavfall (papp,
treverk osv.). Det er ikke gitt tillatelse til slik virksomhet, noe som er påkrevd i følge
forurensningslovens §§ 11 og 29. Det ble oppgitt at mottak og sortering av avfall
skjedde i regi av Jacobsen Transport AS. Denne bedriften har riktignok tillatelse til
mottak og sortering av tørt næringsavfall, men tillatelsen er knyttet til Øya Industriområde i Mosjøen. Det er ikke søkt om endring av lokalitet.

Anmerkning 1 Internkontrollsystemet hadde enkelte mangler knyttet til dokumentasjon
Referanse: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) § 5.
Vi viser til internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd (tabell) og vil spesielt bemerke følgende punkter:


Punkt 4: Bedriften kunne muntlig legge fram konkrete målsetninger for utslipp til
luft og vann (”nullutslipp”), men det kunne ikke vises til at dette var skriftlig nedfelt. Målsetningen bør konkretiseres i noen få punkter som kan sjekkes opp av
bedriften selv etter en bestemt periode.



Punkt 6: Det kunne ikke dokumenteres gjennomføring av risikovurdering knyttet til
forurensning. Bedriften virket imidlertid å være bevisst omkring en del forurensningsmessige risikoområder knyttet til kompostering (lukt og avrenning).



Punkt 7: Det kunne ikke fremvises dokumentasjon fra registrering av egne avvik
knyttet til forurensningsområdet. Det ble imidlertid vist til et system for oppfølging
av kundeavvik. Vi anbefaler at bedriften etablerer et relativt enkelt system der også
egne feil og mangler noteres fortløpende med eventuell bekreftelse på gjennomføring av tiltak.

Andre forhold
Under besøket var det fint og stille vær innimellom snøbyger og lufttemperaturen var
tett oppunder 0C. Snødybden var relativt lav sett i forhold til årstiden (under 10 cm).
Det kunne ikke observeres lukt fra komposteringsprosessen, dette med unntak av inne i
komposteringsbygget der gjødsellukt var mer tydelig. Bygget var ellers for tiden uten
porter da disse var oppgitt å være inne til reparasjon etter stormskade.
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Komposteringsanlegget så ut til å være i full drift med gjødelsmasser lagt til avrenning
og i ranker innendørs, kompost lagt til ettermodning under tak utendørs (gapahuk) og
noe ferdig kompost liggende klar til bruk ute under åpen himmel. Bedriften oppga at
anlegget foreløpig kun har mottatt gjødsel, vom- og tarminnhold, flis og strø fra slakteriet i Mosjøen. Det vil si at det hittil ikke har vært mottak av slam fra kommunale renseanlegg.
I komposteringsbygget kunne det observeres et etablert arrangement for oppsamling av
avrenning i form av at dette ble sugd over i tank for levering til kommunen. Det kunne
ikke observeres avrenning fra lagerområder. Denne observasjonen er imidlertid noe
begrenset da bakken var dekket av nysnø. Bedriften oppga å ha god avsetning på ferdig
kompost (veiskråninger osv.).
Avfallsanlegget framsto totalt sett med god orden. Fylkesmannen har tidligere vært
orientert om planer for samlokalisering av Bio Miljø AS og Jacobsen Transport AS og
har i den forbindelse ikke gitt uttrykk for noen motforestillinger. Tvert imot anses dette
for å være en fordel siden det nå er daglig bemanning i nærområdet til komposteringsprosessen. Lokaliseringen av komposteringsanlegget har ellers tidligere vært på høring i
forbindelse med etableringen av Bio Miljø AS. Avvik 1 vil dermed kunne rettes opp ved
at bedriften sender en kortfattet søknad. Anmerkning 1 handler i utgangspunktet kun om
mangler i skriftlig dokumentasjon og bør dermed også kunne rettes opp uten særlig bruk
av ressurser.
Til slutt minner vi om at frist for oversending av resultat fra luktregistrering er satt til
01.03.2002. Vi aksepterer at dette sendes inn samtidig som tilbakemeldingen på denne
rapporten, det vil si innen 15.03.2002. Det samme gjelder egenrapportering jf. tillatelsens vilkår 8.2. Systemet for årsrapportering er noe endret, blant annet ved at forskrift
om registrering av avfallshåndtering nå er opphørt. En del avfallsanlegg har imidlertid
fått tilsendt et nytt rapporteringsskjema fra Statistisk Sentralbyrå (kommunale og interkommunale avfallsanlegg, samt en del private komposteringsanlegg). Dersom dere har
mottatt et slikt skjema, ber vi om å få kopi av dette når det er ferdig utfylt. Uansett ber
vi om at dere sender en oversikt over mottatte mengder og typer avfall i 2001, både for
Bio Miljø AS og Jacobsen Transport AS.
Med hilsen

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
seksjonsleder
Marit Torsvik
overingeniør

Kopi:
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