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Tilsyn ved Senja Avfall Miljø AS avd. Buktamoen- overendelse av endelig
tilsynsrapport
Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Senja Avfall Miljø avd. Buktamoen, 18.november 2016.
Foreløpig rapport ble sendt 8. desember 2016, og tilbakemelding på rapporten ble mottatt her
23. desember 2016. Fylkesmannen ønsker å påpeke at vi den sammenheng kun ønsket
tilbakemelding til faktiske feil i den foreløpige rapporten, og hvor tilbakemelding til de
enkelte avvik og anmerkninger gjøres nå når rapporten er endelig.
Vedlagt følger vår endelige tilsynsrapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet og de
funn som ble gjort.
Frist for å sende inn dokumentasjon på at avvik er rettet opp er satt til 15. februar 2017 for
avvik 2, 4, 5 og 6. For avvik 1 og 3 skal det innen 15. februar 2017 sendes inn en plan til
vurdering hos Fylkesmannen for hvordan avviket skal lukkes, og en tidsplan for når rettingen
vil være utført.
Det vil bli innkrevd et gebyr for tilsynet på kr 12 500,- i medhold av forurensningsforskriften
§ 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Med hilsen
Evy Jørgensen e.f
miljøverndirektør
Per Kristian Krogstad
fagansvarlig
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
Vedlegg: Tilsynsrapport
Kopi med vedlegg: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, Kommunehuset, 9321 Moen

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Tilsynsrapport: Senja Avfall Miljø AS, avd. Buktamoen
Dato for tilsyn: 18. november 2016
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2016/3004 - 15
Kontrollnummer: 2016.039.I. FMTR
Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Tore Huseby
Svein Dalhaug

Fra Fylkesmannen:
Per Kristian Krogstad
May-Helen Holm

1. Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik som ble konstatert hos Senja Avfall Miljø AS, avd.
Buktamoen under tilsyn 18. november 2016.
Denne rapporten har status som endelig.
Under tilsynet avdekket Fylkesmannen følgende avvik:
Avvik 1: Virksomheten lagrer ikke nærings- og husholdningsavfall i henhold til krav i
tillatelsen.
Avvik 2: Virksomheten mellomlagrer avfallsfraksjon ut over fastsatt krav i avfallsforskriften.
Avvik 3: Virksomheten har ikke tilstrekkelig sikring av flygeavfall eller tiltak mot fugl.
Avvik 4: Virksomheten har ikke oversikt over hvor mye farlig avfall det er lagret på anlegget
til enhver tid.
Avvik 5: Farlig avfall lagres ikke i henhold til tillatelse og avfallsforskriften kapittel 11.
Avvik 6: Virksomheten mangler dokumentasjon på drift og utslippskontroll for oljeutskiller.
Avvik er nærmere beskrevet fra side 4.
Vi ber Senja Avfall Miljø AS, avd. Buktamoen om en skriftlig bekreftelse innen 15. februar
2017 for at avvik 2, 4, 5 og 6 er rettet.
For avvik 1 og 3 skal det innen 15. februar 2017 sendes inn en plan til vurdering hos
Fylkesmannen for hvordan avviket skal lukkes, og en tidsplan for når rettingen vil være utført.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.
Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på tilsynsdagen.

12. januar 2017
Dato

May-Helen Holm/Per Kristian Krogstad
Fylkesmannen i Troms
kontrollører
(etter fullmakt)

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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2. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 813 310 872

Eies av (org.nr): 913 230 566

Besøksadresse: Buktamoen Industriområde, 9321 Moen

Telefon: 77 85 06 50

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for
materialgjenvinning

E-post: firmapost@senja-avfall.no

Kontrollert anlegg
Navn: Senja Avfall Miljø As avd. Buktamoen

Anleggsnummer: 1924.0015.01

Kommune: Målselv

Saksnummer: 2016/3004 - 15

3. Bakgrunnen for tilsynet
Kontrollen inngår som en del av miljøvernmyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldende
krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av
krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.
Kontrollen er også en konsekvens av en mottatt klage på driften ved virksomheten.
Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
 Overholdelse av tillatelse og etterlevelse av forskriftskrav og gjeldende lovverk
Tilsynet ble gjennomført 18. november 2016, og omfattet en gjennomgang av dokumenter
(skriftlige), intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.
Fylkesmannen har under tilsynet ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir
således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
4. Oppfølging etter tilsynet
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen i Troms ber om at det for avvik 2, 4, 5 og 6 sendes en skriftlig redegjørelse for
at avvikene er rettet innen 15. februar 2017. For avvik 1 og 3 skal det innen 15. februar 2017
sendes inn en plan til vurdering hos Fylkesmannen for hvordan avviket skal lukkes, og en
tidsplan for når rettingen vil være utført.
Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke
overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig (jf. Forvaltningsloven §16,
Forurensningsloven § 73).
5. Regelverk og definisjoner
 Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 7 (forurensningsforbudet), § 32 (håndtering av næringsavfall).
 Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 (plikt til internkontroll)
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og § 5 (innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til
dokumentasjon).
Forskrift av 6. januar 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall § 11
(farlig avfall), § 9 (deponering av avfall).

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
6. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse
Fylkesmannen forhåndsvarslet på epost at dere vil bli ilagt et gebyr på kr. 12 500 (risikoklasse
3) for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura ettersendes. Fylkesmannen
viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.
7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via «offentlig elektronisk postjournal
(OEP)» (https://www.oep.no/?lang=nb) (jf. offentleglova).
8. Avvik og anmerkninger
Det ble funnet følgende avvik og anmerkninger under Fylkesmannens tilsyn:
Avvik 1
Virksomheten lagrer ikke nærings- og husholdningsavfall i henhold til krav i tillatelsen.
Avvik fra: Tillatelsen av 4. oktober 1996, punkt 3.2.1
Kommentarer:
Området for utendørs lagring av avfall skal ha fast dekke. Det gjøres unntak i tillatelsen for
trevirke og gjenstander som på grunn av sin størrelse, ikke kan oppbevares i containere.
Observasjoner på tilsynsdagen viste at området for omlasting av restavfall ligger på sand.
Dekket hvor metall- og jernavfall var lagret, var vanskelig å kontrollere. Vårt inntrykk var at
dekket var i så dårlig forfatning at det ikke kan betegnes som fast.
Virksomheten redegjorde i 2011, brev datert 14. juni 2011, for driften av Buktamoen
avfallsmottak, og blant annet for hvilke fraksjoner som mottas. Det var i denne redegjørelsen
ikke beskrevet at restavfallet ville ha en innblanding av våtorganisk avfall som følge av at
virksomheten hadde gått bort fra å ha en egen utsortert matavfallsfraksjon som tidligere. Av
tillatelsen av 4. oktober 1996, punkt 3.1.4, står det at våtorganisk avfall ikke tillates mottatt ved
anlegget, da følgelig heller ikke som (kilde)innblandet fraksjon. Det må søkes om endring av
tillatelse hvis dette ønskes mottatt, slik det står beskrevet i første avsnitt på side 1 i tillatelse av
4. oktober 1996.
Fylkesmannen i Troms ønsker videre å informere om at det som følge av nasjonal satsning på
en sirkulær økonomi, vil være større fokus på utsortering av avfallsfraksjoner som kan
gjenvinnes.
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Avvik 2
Virksomheten mellomlagrer avfallsfraksjon ut over fastsatt krav i avfallsforskriften.
Avvik fra: Avfallsforskriften § 9-2
Kommentarer:
Det kom frem under tilsynet at betongavfall har vært lagret på området i over tre år. Avfall
som skal til gjenvinning, kan ikke lagres lengre enn ett år. Virksomheten har heller ikke
tillatelse til deponering av ordinært avfall. Hvis det oppstår unntakssituasjoner, må disse
varsles til Fylkesmannen. Avfallsforskriften § 9-2 sier: Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder
også for lagerplasser for avfall dersom lagringstiden er mer enn ett år før avfallet går til
sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling.
Avvik 3
Virksomheten har ikke tilstrekkelig sikring av flygeavfall eller tiltak mot fugl.
Avvik fra: Tillatelsen av 4. oktober 1996, punkt 3.2.3 og internkontrollforskriften § 5 punkt 6
(tiltak for å redusere risiko)
Kommentarer:
Ved befaring på området observerte vi at det ikke er laget en tilpasset ordning for å hindre
flygeavfall fra omlastingsområdet for restavfall. Det er store hull i nettingen flere steder og
nettet dekker heller ikke til slik at det hindres for flygeavfall rundt hele restavfallsdungen.
Omlastingsområdet for restavfall er lett tilgjengelig for fugl. Det vises videre til klager fra
naboer på at fugl tar med seg avfall fra området.
Avvik 4
Virksomheten har ikke oversikt over hvor mye farlig avfall det er lagret på anlegget til
enhver tid.
Avvik fra: Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 2016, punkt 1.0
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke legge frem oversikt over total mengde lagret farlig avfall på
tilsynsdagen. I tillegg til avfallet innendørs, har virksomheten et stort lager av
trykkimpregnert - og kreosotholdig treverk på uteområde.
Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 gir en ramme på 250 tonn farlig
avfall som kan lagres samtidig på anlegget. For å vite at virksomheten ikke bryter tillatelsen,
må virksomheten ha en oversikt over total mengde lagret på anlegget til enhver tid. Mengden
må kunne anslås ved forespørsel.
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Avvik 5
Farlig avfall lagres ikke i henhold til tillatelse og avfallsforskriften kapittel 11.
Avvik fra: Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 2016, punkt 2.0,
avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4, punkt 1 og internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (tiltak
for å redusere risiko)
Kommentarer:
På tilsynsdagen ble trykkimpregnert - og kreosotholdig trevirke lagret direkte på bakken.
Farlig avfall skal i henhold til avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 lagres under tak og fast
dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom
virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like
god miljøbeskyttelse. I tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016, punkt 2, er
det beskrevet at alt farlig avfall skal lagres i egnet og sikker emballasje/beholder/tank på tett
flate.
Ved inspeksjon av lagret container fra miljøstasjon (trolig Gibostad), kunne vi observere at
det var blandet farlig avfall og ordinært avfall i containeren. Det lå blant annet usikrede
lysstoffrør inne i containeren som lett kunne blitt knust og spredt rundt inne i containeren.
Avvik 6
Virksomheten mangler dokumentasjon på drift og utslippskontroll for oljeutskiller.
Avvik fra: Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 2016, punkt 3.1 og
internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner for å forebygge lovbrudd)
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke legge frem dokumentasjon på at det er tatt prøver av utslippet fra
oljeutskilleren. I tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016, punkt 3.1 står det
at det minimum skal foretas prøvetaking og analyse av avløpsvannet etter oljeutskilleren hvert
kvartal.
Det kunne heller ikke legges frem skriftlige rutiner for periodisk tømming av oljeutskilleren.
Anmerkning 1
Virksomheten praktiserer en ordning der egne sjåfører leverer og tømmer avfall etter
stengetid. Dette gir utfordringer for mottakskontrollen.
Anmerkning 2
Ved miljøstasjonen på Buktamoen kan oversikten som viser hvor de forskjellige
avfallsfraksjonene skal kastes, gjøres tydeligere. Det ble informert om at mange som leverer
her er usikre på hvor de skal kaste avfallet. Dette kan føre til at ordinært og farlig avfall
blandes sammen, noe som vil være i strid med regelverket. Virksomheten har ikke personell
til stede fast ved selve miljøstasjonen for å kunne kvalitetssikre leveringene og veilede
publikum.

