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Rapportens innhold :
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•

Mellomlagring av avfall og farlig avfall, i forhold til tillatelsen til drift av
avfallsanlegg av 16.09.99, forskrift om gjevinning og behandling av avfall av
01.06.2004, og forurensningsloven av 13.03.1981.
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1.

Innledning

Inspeksjonen gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldene krav med
hensyn tilivaretakelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på
overholdelse av krav, og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger
som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig
tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller
gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og
instrukser som har relevans for å ivareta det ytre miljø.

-

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik,
men som Fylkesmannen i Finnmark mener det er riktig å påpeke for å
ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlag for kontrollen var:
-

-

Forurensningsloven av 13.mars 1981, forskrift om farlig avfall av
20.desember 2002, forskrift om begrensning i bruk av enkelte farlige
kjemikalier av 20. desember 2002
Utslippstillatelse av 16.09.99

3. Omfang
Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
-

Overholdelse av tillatelsens rammer
Delvis gjennomgang av dokumentasjon

Fylkesmannens har under inspeksjonen ikke vurdert andre områder av bedriftens
virksomhet.

4. Avvik
Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:
Bedriften har ikke forsvarlig oppbevaring av farlig avfall.
Avvik fra
Avfallsforskriften, kap farlig avfall § 5

Kommentarer
I lagerhallen på Gairasmoen blir det lagret spillolje, og flis/zugol innblandet spillolje
på umerkede fat.
Ved publikumssorteringen på Gairasmoen er buret for farlig avfall ikke merket. I
tillegg er det ikke sikret mot avrenning samt at det er plassert på grusunderlag.
Høyspent strømtransformatorer blir lagret utendørs, uten at de er sikret mot nedbør,
påkjørsel fra maskiner eller uten at de er sikret mot avrenning.
I lagerhallen på Gairasmoen var det ikke tilstrekkelig merking av ee-avfall.

Avvik 2
Bedriften har ikke gode nok rutiner for behandling og kontroll av sigevann, samt
overvåking av grunnvann.
Avvik fra
Utslippstillatelsens kap 3,2,1 “Vannforurensning”.
Kommentarer
Bedriften kan ikke legge fram dokumentasjon på at det ikke er lekkasje av sigevann
fra deponiet.
Bedriften skal gjennomføre en kontroll av sammensetningen av sigevannet gjennom
et analyseprogram som består av et basisprogram som som skal gjennomføres
minimum 4 ganger i året, og et utvidet program som skal gjennomføres minimum 2
ganger i året.
For det utvidete programmet blir det ikke analysert for to av komponentene. Disse er
adsorberte halegonerte organiske forbindelser (AOX) og mineralolje.
Bedriften skal overvåke grunnvann og drikkevannskilder i området gjennom et
basisprogram. Hvis det blir påvist forhøyede verdier av én av parametrene skal den
samme prøven også analyseres mht det utvida programmet. I vannprøver som er tatt
24. juni 2003 er det for 3 av prøvestasjonene forhøyede verdier uten at det er fortatt
utvida program.
Sigevannet måles ikke kontinuerlig, og det journalføres ikke daglig som angitt i
utslippstillatelsen. Sigevannet ble pumpet fra sigevannstanken til deponiet og loggført
14 ganger i 2004. Bedriftens egne rutiner tilsa returpumping hver 10 dag. Målingen
av sigevannsproduksjon blir ikke målt direkte, men foretas som en beregning med
bakgrunn i pumpens kapasitet ved retur pumping.

Avvik 3
Bedriften overvåker ikke gassproduksjonen i deponiet.
Avvik fra
Utslippstillatelsens kap. 3.2.2 “Utslipp til luft”

Kommentarer
Bedriften driver ikke deponiet slik at deponigassen kan samles opp. Bedriften kan
ikke dokumentere at de overvåker og dokumenterer gassproduksjonen i deponiet.

Avvik 4
Sluk i sorteringsanlegget på Klubben har direkte utslipp til sjø.
Avvik fra
Forurensningslovens §7
Kommentar
Avrenning fra avfall og rengjøring av sorteringsbånd på sorteringsanlegget blir skylt
ut i sluk som blir oppgitt å ha direkte utslipp til sjø.

Avvik 5
Bedriften har ikke rutiner for å forebygge overtredelser av krav, dvs utføre tiltak for å
hindre at avvik gjentar seg. Bedriften har ingen rutiner for registrering og håndtering
av klager/naboklager.
Avvik fra
Interkontrollforskriftens §5 andre ledd nr 7.
Kommentar
Av totalt 17 avvik samlet i perm, fra 08.03.04 til 22.12.04, var kun 7 avvik lukket. Det
blir i liten grad gitt tilbakemelding til den som har registrert avviket om avviket er
lukket.
Det er ingen samlet oversikt over avvikene, og avvikene mangler entydig merking.
Avvikskjema blir ikke fylt ut iht bedriftens egne rubrikker for utfylling, eks manglet i
mange tilfeller utfylling av “avvik mot”, “tidsfrist for tiltak”, “årsak”, “meldt
kontrollmyndighet”, “konsekvensgradering”.
Det er ikke foretatt en gjennomgang og vurdering av om “tiltak for å hindre
gjentagelse” fungerer.
Klager blir kun håndtert muntlig og fulgt opp av driftsingeniør. Det finnes ingen rutine
for å registrere disse skriftlig, og det er ikke beskrevet rutiner for registrering og
håndtering av disse.

Avvik 6
Risikokartlegging mht ytre miljø er ikke tilfredstillende, og den mangler tilhørende
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften har for dårlig kontroll mht
risiko for utlekking av sigevannet.
Avvik fra
Interkontrollforskriftens §5 andre ledd nr 6.

Kommentar
I “risikovurdering – ytre miljø” pkt sigevann, er det ikke beskrevet hvordan en skal
forhindre at sigevann slippes ut i grunnen. Det er ingen rutiner på inspeksjon av
sigevannstanken.
Returpumping foretas manuelt og iht dokumentasjon/loggføring ikke hver 10. dag
som beskrevet i bedriftens prosedyrer. Det er f.eks. pumpet 29.07.04 og neste gang
27.09.04.
17.06.04 var returpumpingen på beregnet volum 21,6 m3, dvs opp mot tankens
toppvolum på 25 m3. Det er ikke beskrevet hvordan de skal sikre seg at
sigevannstanken ikke blir overfylt, og dermed hindre overløp av sigevann.
Det er ikke foretatt og foretas ikke rutinemessig beregning av vannbalansen for
deponi som kontroll på utlekkasje av sigevann.
Risikovurdering mht ytre miljø av virksomheten på Klubben – Billefjord er ikke utført.

Avvik 7
Bedriften har ikke fastsatt konkrete mål for arbeidsmiljø og ytre miljø.
Avvik fra
Interkontrollforskriftens §5 andre ledd nr 4.
Kommentar
I bedriftens systemdel Kap 2.1 generell målsetning, mangler mål for ytre miljø. I kap
2.2. Konkrete mål – er det beskrevet generelle mål for ytre miljø og arbeidsmiljø.
Konkrete mål skal være målbare og satt for en gitt tidsperiode. De skal være utformet
iht. bedriftens konkrete ønsker om/målsetting for helse, miljø og sikkerhet. Det kan
være hensiktsmessig å revidere målsetningen i forbindelse med den interne revisjon
av internkontrollsystemet.

5.

Anmerkninger

Anmerkning 1
Bedriftens årlige revisjonsmøte skal baseres på en faktisk gjennomført intern revisjon
i tillegg til de kulepkt som er angitt i kap 8.2 i bedriftens styringsdel.

Anmerkning 2
Bedriften har ikke lett tilgjengelig en oversikt over hvor mye farlig avfall som til enhver
tid befinner seg på lager. Det blir først ført oversikt over dette når det farlige avfallet
sendes ut fra Gairasmoen. Da samkjøres deklarasjonsskjema med de manuelt førte
logger over farlig avfall.

Anmerkning 3
Deklarasjonsskjema var ikke tilfredsstillende utfylt. To skjema mangler angivelse av
avfallsbesitter, og ett skjema manglet dato.

Anmerkning 4
Det finnes ingen dokumentstyring på, og oversikt over vedleggene til styringsdel
eller gjennomføringsdel. Det er for eksempel ikke referert til at det finnes perm
med avviksskjema eller hvilke andre vedlegg som tilhører internkontrollsystemet.

6. Dokumentasjon
Følgende dokumentasjon fra inspeksjonen er vedlagt:
•

Deltagere på Miljøvernavdelingens kontroll

VEDLEGG TIL INSPEKSJONSRAPPORT

Deltagere på Miljøvernavdelingens kontroll
-----------------------------------------------------Følgende personer fra virksomheten har deltatt på åpningsmøte, intervju og
sluttmøte.
Navn
Arvid Beldo
Anne Birgit Fosli
Sven-Erik Hellberg
Tove Fossen
Idar Persen
Roy-Kjetil Olsen
Asbjørn Kollvåg
Petter Jackobsen

Funksjon
daglig leder
driftsingeniør
arbeidsleder
vektoperatør
fagarbeider
fagarbeider
fagarbeider
fagarbeider

Åpningsmøte
X
X
X
X
X
X
X

Intervju Sluttmøte
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

