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Oversendelse av rapport etter kontroll på Buktamoen avfallsdeponi - Senja
Avfall AS
Fylkesmannen i Troms viser til vår uanmeldte kontroll den 23.5.2008 på Buktamoen
avfallsdeponi. Vi viser også til vårt vedtak av 7.7.2005 hvor det fastsettes sluttdato for
Buktamoen avfallsdeponi. Det fremgår av vedtaket at det ikke skal deponeres avfall etter
1.5.2008 og videre at deponiet skal være endelig avsluttet innen 31.8.2008.
Vedlagt er vår rapport etter kontrollen. Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de funn som er
beskrevet i rapporten innen 16.6.2008.
Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med kontroller og tillatelser mv.
(se forskriften på lenke http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html).
Virksomheten er plassert i risikoklasse 3. For denne kontrollen skal det betales et gebyr som
for tiden utgjør kr. 10.500,- jf forurensningsforskriften § 39-3, jf § 39-6 (om gebyr for kontroll
av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse). Faktura med innbetalingsblankett
ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker etter at
dette brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og
skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må
derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis SFT imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.
Med hilsen

Cathrine Henaug e.f.
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning
Vedlegg: Kontrollrapport

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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VEDLEGG

Kontrollrapport
Saksnummer: 2007/593

Informasjon om virksomheten
Navn: Senja Avfall AS

Organisasjonsnr.: 988460400

(tidl. Senja Avfallselskap IKS org. nr 931 004 816)

Adresse: 9300 Finnsnes

Telefon/e-post: 77 85 06 50

Besøksadresse: Botnhågen

Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.: Lenvik /1931

Bransjenr. (NACE-kode): 90.020

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Halvar Myreng
Svein Dahlhaug

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Arne Karlsen
Magne Nesse
Per Kristian Krogstad

Rapportens innhold
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema
ble kontrollert:
Mottak av avfall og driften av deponiet og anlegget for sigevannshåndtering. Kort gjennomgang av
miljøstasjon for mottak av husholdningsavfall.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 1 avvik og 1 anmerkninger under kontrollen.
Funnene er beskrevet under.
* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er
brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i
forurensningsloven § 49.
Frist for skriftlig tilbakemelding er 16. juni 2008
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi
mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Sted

Dato

Fagsjef Forurensning

Side 3 av 6

Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø
og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
FUNN
Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Senja Avfall AS den 23. mai 2005

Avvik 1: Brudd på vilkår i utslippstillatelse gitt i medhold av forurensningsloven
Avvik fra: Utslippstillatelse av 4.10.1996 (pkt. 1.16 om driftstans, pkt. 2.1.2 om avfall tillatelsen ikke
omfatter og pkt. 2.4 om flygeavfall).

Fylkesmannen har nedenfor gått nærmere inn på hva en tilbakemelding på lukking av dette
avviket må inneholde.
Anmerkning 1: Mellomlagring av avfall på Buktamoen deponi
Som det fremgår av gjennomgangen nedenfor har vi ikke funnet grunnlag for å slå fast at det
har foregått deponering av restavfall på deponiet etter 1. mai 2008. Vi finner likevel at fortsatt
lagring på deponiet ikke er en optimal løsning. En tilbakemelding hit på denne anmerkningen
må derfor inneholde en redegjørelse for når man vil avslutte bruken av deponiflaten som
mellomlagringsplass. Det er viktig at det settes inn tilstrekkelige ressurser (transport) for å
sikre at avfallet som kommer inn til fyllplassen, omlastes for transport videre uten unødig
opphold. Vi minner om at deponiet skal være ferdig fysisk avsluttet innen 31. august 2008.
Nedenfor har vi kommentert de forhold som er omtalt i avviket og anmerkningen over.
Avslutning av deponiet
Vårt vedtak av 7.7.2005 forutsetter at det ikke skal deponeres avfall på avfallsdeponiet ved
Botnhågen avfallsplass etter 1. mai 2008.
Kontrollen var initiert av ønsket om å på se hvorvidt Fylkesmannens vedtak om stans i
deponering av avfall på deponiet ble etterkommet. Vi hadde mottatt bekymringsmelding fra
naboer til deponiet om at man kunne få inntrykk av at det fremdeles pågikk deponering. Dette
med bakgrunn i at det var en betydelig aktivitet med avfallshåndtering og bruk av kompaktor
inne på selve deponiområdet.
Vi hadde først en samtale med ansvarlig driftspersonell hvor vi fikk orientering om hvordan
håndteringen av avfallet foregikk etter vedtaket om stans i deponeringen. Alt avfall som
samles inn av Senja Avfall AS ble tatt inn på avfallsplassen på Buktamoen for omlasting for
videre eksport til forbrenning i Kiruna (Sverige). Som følge av en midlertidig stans i driften
av forbrenningsanlegget på Botnhågen (service og ettersyn av anlegget), ble ekstra mye avfall
dirigert innom Buktamoen i denne perioden. Det var forventet at dette ville pågå i 3-4 uker til
før forbrenningsanlegget kom i drift igjen. Det var avtaler om 7 vogntog (à 40-45 m3 ?) i uka
for å besørge denne transporten videre. Det ble opplyst at man var litt på etterskudd her, og at
det derfor var behov for en viss mellomlagring av avfall inne på deponiområdet i påvente av
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transport. De mente at det var tryggere å mellomlagre her enn utenfor deponiet, blant annet
som følge av faren for spredning av flygeavfall.
Etter orienteringen foretok vi en befaring på selve deponiområdet. Vi kunne observere at det
var tømt usortert restavfall inne på deponiet (se vedlagte bildemateriale). Det ble opplyst at
man brukte kompaktoren for å skyve sammen avfallet slik at det skulle oppta mindre plass og
være lettere å omlaste.
I tillegg fant vi imidlertid også hauger med sortert glass og metall tydelig fra etablerte
kildesorterte innsamlingsordninger deponert sammen med restavfall inne på deponiet.
Det pågikk omlasting til vogntog mens vi var på plassen.
Vår vurdering
Vi finner ikke grunnlag for å hevde at restavfallet som var mellomlagret inne på deponiet, var
deponert der permanent og finner heller ikke at selskapet hadde som hensikt å unngå
omlasting av avfallet for eksport.
Vi ser imidlertid at mellomlagring her lett kan oppfattes som om at det likevel skjer en endelig
deponering. Denne ordningen er således ikke tilfredsstillende, spesielt siden det synes som om
det ikke er tilstrekkelig kapasitet for å omlaste avfallet i samme tempo som det kommer inn. Det
er videre ugunstig at deponiflaten brukes til mellomlagring siden dette medfører at man ikke
kan starte med den fysiske avslutningen av deponiet med overdekning av masser osv. på en
optimal måte. Dette arbeidet skal som kjent være sluttført 31. august 2008.

Bildet viser restavfall som er mellomlagret på deponiet i påvente av omlasting til eksport

Utslippstillatelsen av 4.10.1996 åpner ikke for deponering av avfallstyper det finnes
hensiktsmessige gjenvinningsordninger for. Vi fant likevel at det var deponert sortert glass og
metallavfall. Denne typen avfall er det altså ikke tillatt å deponere, men skal leveres inn til
etablerte gjenvinningsløsninger. Deponering vil samtidig være med å undergrave ordningene for
kildesortering som er etablert for denne og andre typer avfall. En slik sammenblanding med
restavfall medfører også dårligere kvalitet på det avfallet som skal forbrennes. Vi fikk ikke
forklaring på hvorfor denne typen avfall var deponert på deponiet og ikke lagret hensiktsmessig
utenfor deponiet. Vi kunne imidlertid observere en annen haug med sortert glass og metall utenfor
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deponiområdet. Vi viser i denne sammenheng også til Internkontrollforskriften § 5 pkt. 1 og 2 om
opplæring/kunnskap og kjennskap til innhold i tillatelser og bestemmelser som gjelder for
virksomheten.

Bildet viser sortert glass- og metallavfall blandet
sammen med ordinært restavfall inne på deponiet

| Bildet viser sortert glass- og metallavfall lagret
| utenfor deponiet

Denne typen avfall må omlastes direkte til konteinere når det kommer inn til avfallsplassen.
Alternativt kan mellomlagres ute på en asfaltert flate for et begrenset tidsrom i påvente av
videre transport til godkjent gjenvinningsordning.
Sigevannhåndtering
Vi ble også orientert om renseanlegget som håndterer sigevannet fra deponiet. Det ble opplyst
at det hadde vært stans i anlegget i over 2 måneder som følge av en frossen ledning som går
fra pumpestasjon 1 til luftebassenget for sigevannet. I forbindelse med stansen, er motorene
for lufting av bassenget tatt opp for vedlikehold. Her venter man på noen deler før anlegget på
nytt kan startes opp. Vi vil for orden skyld få opplyse om at Fylkesmannen ikke er blitt
informert om denne stansen.
Virksomheten har ikke oversikt over mengden sigevann som slippes ut fra deponiet og som
pumpes over til luftebassenget. Det ble imidlertid opplyst at i forbindelse med oppstarten nå,
vil det bli montert en vannmåler på ledningen ut fra pumpestasjon 1 for å sikre seg en bedre
oversikt over mengde sigevann som produseres.

Bildet viser deponiet med pumpestasjon 1

Bildet viser sigevannsbassenget ikke i drift

Utslippstillatelsen setter som vilkår (pkt. 1.16) at Fylkesmannen skal informeres ved
driftsstans som kan medføre forurensninger. Vi finner det derfor naturlig at Fylkesmannen
burde ha vært informert om en stans av så lang varighet.
Tilbakemeldingen til Fylkesmannen på dette punktet må inneholde opplysninger som viser
når sigevannsanlegget vil være i ordinær drift og videre når vannmåler er montert. Samtidig
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skal virksomheten redegjøre for hvilke rutiner som er etablert for å sikre at sigevannsmengden
registreres og kvalitetssikres (vurderes) jevnlig og for å sikre nødvendig vedlikehold av
måleren. Virksomhetens internkontroll skal også inneholde skriftlige rutiner som sikrer at det
føres logg og avviksrapportering for driften av sigevannsbehandlingssystemet. Videre skal
lengre driftsstans i vitale deler av anlegget rapporteres skriftlig (evt. e-post) til Fylkesmannen.
Flygeavfall
Vi vil også kommentere at vi kunne observere en del flygeavfall utenfor gjerdet rundt
fyllplassen. Her må det foretas en opprydding. Det er videre viktig at selve den fysiske
avslutning av fyllplassen starter med overdekking i tråd med avslutningsplan slik at man
eliminerer muligheten for ytterligere flygeavfall så raskt som mulig.

