FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKÁMANNI
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler

Telefon

Per Kristian Krogstad

77 64 22 25

Vår dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 471

01.06.2006

2003/1297 - 91

Deres dato

Deres ref.

Senja Avfallselskap IKS
Botnhågen
9300 Finnsnes

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport –
Senja Avfallselskap IKS
Fylkesmannen i Troms viser til vårt tilsyn ved Deres bedrift 26. april 2006 med formål å
kontrollere mottaket av farlig avfall. Vedlagt er vår kontrollrapport som viser de funn som ble
avdekket på tilsynet.
Vi ber om at det gis en skriftlig tilbakemelding innen 3. juli 2006 for hvordan bedriften skal
rette opp i de forhold som er beskrevet i rapporten.
Med hilsen

Trond Skotvold
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning
Vedlegg: Kontrollrapport av 26.4.2006

Telefon:
776 42000

Telefaks:
776 42139

Postadresse:
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Strandvegen 13

E-postadresse:
postmottak@fmtr.no
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VEDLEGG

Inspeksjonsrapport
Saksnummer: 2003/1297
Informasjon om virksomheten
Navn: Senja Avfallselskap IKS

Organisasjonsnr.: 931 004 816

Adresse: 9300 Finnsnes

Telefon/e-post: 77 85 06 50

Besøksadresse: Botnhågen

Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.: 1931

Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Bernt Karolius

Fra fylkesmannen:
Fritz Rikardsen
Per Kristian Krogstad

Rapportens innhold
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema
ble kontrollert:
Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarering, viderelevering.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 1 avvik og 2 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: 3. juli 2006
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

Fylkesmannen i Troms
(etter fullmakt)
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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.

Håndtering av farlig avfall
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller
dyr.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig
avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v. av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse
(§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarering (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)
Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom
egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte
krav.)
Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:
• PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
• Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
• Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende
plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.
Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket
slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.
Det samme gjelder for PCB - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.
Isolasjonsmaterialer med bromerte flammehemmere er en ny farlig avfallstype (2004) som
mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og
rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen
fraksjon.
EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de
ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.
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Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Senja Avfallselskap IKS den 26. april 2006

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav
Avvik fra:
-

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall
§ 11-5 forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Manglende/feil merkning:
Ved tidligere kontroll ble det gitt avvik på mangler ved lagringen av innleverte blybatterier. Avviket
ble da lukket av virksomheten og godkjent av oss ved at det ble satt opp egen merket container hvor
kundene med husholdningsavfall kunne plassere batteriene. Ved foreliggende kontroll ble det igjen
funnet avvik på dette punkt. Manglende merking av aktuell container og feilsatt merking ved siden av
(se bilder) har resultert i at batteriene settes utenfor og ved siden av containeren. Når befolkningen
selv skal sortere avfallet sitt er det viktig med god og informativ merking for å sikre best mulig
utsortering av spesielt farlig avfall og videre en forsvarlig mellomlagring.

Container for batterier

Feil type avfall i container merket med Trykkimpregnert trevirke
På kontrollen hadde vi også fokus på hvordan trykkimpregnert trevirke ble håndtert og mellomlagret.
Containeren som sto på plassen som var merket med trykkimpregnert trevirke, var full av annen type
trevirke som ikke var trykkimpregnert. Om dette skyldes feilmerking eller feilplassering av denne
aktuelle containeren, og at det således ikke var egen container for trykkimpregnert, eller om dette
skyldes manglende kontroll eller oppsyn med publikum under tømming av avfall, kan vi ikke si noe
sikkert om. Det er imidlertid viktig at det eksisterer rutiner ved mottaket som sikrer at farlig avfall tas
hånd om på en forsvarlig måte. Manglende eller feilaktig merking av containerne kan medføre at farlig
avfallsfraksjoner blandes sammen med annet husholdningsavfall, og vil i så fall være i strid med § 11-

Side 6 av 7

5 i kapittel 11 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Det er spesielt
viktig at det settes opp egen container merket for mottak av trykkimpregnert tremateriale. Dette er en
avfallsfraksjon som vil øke i mengde i årene som kommer, og som skal håndteres som farlig avfall, og
må derfor ikke blandes sammen med annet trevirke.
Dette aktuelle mottaket har eksistert i mange år, og vi må kunne forvente at det drives i tråd med det
regelverk som finnes til enhver tid, og spesielt for å sikre at farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig
måte. Dersom dette skyldes manglende kunnskap eller andre forhold ved driften av mottaket, må det
foretas en fornyet gjennomgang av de aktuelle rutiner som regulerer driften og videre foretas en
vurdering hvorvidt det er behov for ytterligere opplæring og bevisstgjøring på dette tema. Man bør
også gå gjennom merkerutinene for å sikre at det til enhver tid er korrekt merking, og også vurdere om
det er et tilstrekkelig antall og egnede containere for alle de forskjellige avfallstypene man ønsker å
sortere på. Ved senere tilsyn vil vi ha et forsterket fokus på dette, og gjentatte avvik vil bli fulgt opp
strengere.

Anmerkning 1:
Virksomheten
- er ikke kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere
- etterspør ikke informasjon fra avfallsleverandør av bygg- og rivning om de har slikt avfall
- etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert
Kommentarer:
Vi informerte bedriften om bromerte flammehemmere (BFH), et stoff som har fått mye
miljømessig oppmerksomhet i det siste. BFH er en samlebetegnelse for en gruppe kjemikalier som
tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. Mange av disse stoffene kan imidlertid
gi alvorlige skadevirkninger på miljø og helse. Det er derfor viktig at avfallsmottak har en bevisst
holdning til disse stoffene, og håndterer avfall med innhold av BFH på en forsvarlig måte. Vi la
igjen et informasjonsskriv (TA-2159/2006) ved bedriften som gir en kort innføring om BFH (mer
informasjon kan finnes på Statens forurensningstilsyn (SFT) sine hjemmesider på www.sft.no).
Egne beholdere for mellomlagring av avfall med BFH
Vi vil også få nevne her at mottaket også må ha mulighet til å sortere ut avfallsfraksjoner som
inneholder BFH. Det er viktig at denne typen miljøgifter ikke havner på avveie. BFH finnes blant
annet i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi
(rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall. Det er grunn til å forvente at man vil finne mer og
mer av denne typen avfall i avfallet fra husholdningene, f. eks etter restaureringer av hus.
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Anmerkning 2:
Selv om det er litt på siden av fokuset for tilsynet av mottak for farlig avfall, vil vi likevel få
kommentere at det utenfor hallen hvor det sorteres papp og papir, var betydelige mengder flygeavfall
fra sorteringshallen. Virksomheten opplyste at de hadde årlige oppryddingsaksjoner for å ta hånd om
dette problemet. Vi peker likevel på at det bør foretas en gjennomgang av rutinene for håndteringen av
denne typen avfall, og se på om det kan være rom for forbedringer slik at man kan være forebyggende
for å redusere dette problemet. På denne måten vil man redusere potensialet for at flygeavfall kan
forsøple områdene utenfor avfallsmottaket.

