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Sigleif Pedersen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/133
Saksbehandler:
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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skibotndalen
komposteringsanlegg
Kontrollnummer: 2018.037.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Sigleif Pedersen
Andre deltagere fra virksomheten:
Steve Eriksen
Ove Bergersen

Fra Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni:
Lisa Bjørnsdatter Helgason
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
/ Romssa Fylkkamánni:
Bjørn Arne Karlsen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skibotndalen
komposteringsanlegg den 13.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke
får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er)
under inspeksjonen.
Avvik:



Risikovurdering for ytre miljø er mangelfull
Håndtering av plastavfall i kompost har ført til plastforurensning

Anmerkninger:

Virksomheten har ikke skriftlig dokumentert avviksbehandling med hensyn
til ytre miljø
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø Telefon: 77 64 20 00 Org. nr.: 974 772 124
E-post: fmtrpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Troms

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
3. april 2018

Lisa Bjørnsdatter Helgason

Evy Jørgensen

dato

kontrollør
miljøverndirektør
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni

Kopi av rapporten sendes til:
 Storfjord kommune
 Mattilsynet

Inspeksjonsrapport 2018.037.I.FMTR
Versjon 2017.01.31

Side 2 av 8

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: ORIGO SKIBOTN AS
Organisasjonsnr.: 916617127

Eies av: 916584865

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn:

Skibotndalen komposteringsanlegg

Anleggsnr.: 1939.0016.04

Kommune: Storfjord

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Biologisk behandling av organisk avfall
Tillatelse gitt: 21. desember 2000

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelsen
eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført for å
følge opp melding om luktplager for naboer.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr




Utslipp til luft
Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
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.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Skibotndalen komposteringsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet
i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Skibotndalen
komposteringsanlegg innen 1. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser
hvordan avvik er rettet eller vise til konkrete planer om oppfølging.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/Lisa Bjørnsdatter Helgason.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13.
februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Skibotndalen komposteringsanlegg
bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få
tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere
endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En
eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må
betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli
refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Risikovurdering for ytre miljø er mangelfull
Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6
Kommentarer:

Virksomheten har kartlagt risiko for ytre miljø, men det har ikke blitt utarbeidet akseptkriterier
som klargjør hva som er akseptabel risiko, samt hvilke hendelser som krever risikoreduserende
tiltak.
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I henhold til internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 skal risiko vurderes, og det utarbeides
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Avvik 2
Håndtering av plastavfall i kompost har ført til plastforurensning.
Avvik fra:
Forurensningsloven § 7 og utslippstillatelsen av 21.12.2000.
Kommentarer:
Tidligere oppfølging av plastforurensning ved bedriften
Tilsvarende avvik ble gitt ved tilsyn den 12.11.2010 og 14.5.2013. Det har blitt
gjennomført noen tiltak siden den gang for å få bukt med plastforurensningen. Blant
annet har virksomheten satt opp en plasthall i tilknytning til en av siktene.
Likevel ligger store mengder plastavfall rundt omkring ute på komposteringsanlegget.
Komposteringsprosessen
Grønne avfallsposer blir utsortert på tre steder i komposteringsprosessen. Først blir
grønne avfallsposer med innsamlet matavfall kvernet i mottakshallen (innendørs). Etter
kverningen blir plast sortert ut ved hjelp av en trommel. Denne utsorteringen er ikke
fullstendig, og en betydelig andel grønne avfallsposer følger med matavfallet som legges
ut til rankekompostering.
Etter ca. 8-9 uker med rankekompostering blir komposten siktet slik at en større andel
grønne avfallsposer blir utsortert. Sikten er plassert i tilknytning til en plasthall, men det
er store åpninger i denne plasthallen som gjør at det er fare for at plast som samles opp
her havner på avveie.
Etter sikting blir matavfallet lagt i nye ranker i 3-8 uker. I etterkant av denne komposteringen
blir det gjennomført en ytterligere sikting av plastavfall. Dette siste siktesteget foregår
utendørs. I etterkant av dette blir komposten lagt til ettermodning.
Plastforurensning
Fylkesmannen observerte mye plast i komposten som lå til kompostering og ettermodning.
I tillegg lå det mye plast langs veier, utenfor mottakshall, utenfor sikt ved plasthall og
rundt den siste sikta som var utendørs. Det er stor sannsynlighet for at plast har blitt
fraktet ut av eiendommen (se bilder).
Virksomheten har satt opp gjerder langs komposteringsanlegget for å samle flygeavfall,
og det ble informert om at disse gjerdene blir ryddet to ganger i året. I tillegg kunne
virksomheten også informere om at veier på anlegget ble ryddet/kostet ca. en gang i
uken. De kunne imidlertid ikke fremlegge skriftlige driftsrutiner for dette.
Vi vurderer at virksomheten ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre plastforurensning
ved komposteringsanlegget. Fylkesmannen vurderer at det må iverksettes tiltak for å utsortere
mest mulig plastavfall før kompostering. Dette vil bli fulgt opp i egen sak.
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I tillegg må virksomheten få på plass tilstrekkelige driftsrutiner og spredningshindrende
tiltak for å hindre spredning av plast, samt regelmessig kontroll/rydding av
omkringliggende områder gjennom hele året.

Bilde 1: Sikting ved plasthall
Frem til tiltak for å sortere ut mest mulig plastavfall er på plass, vurderer Fylkesmannen
at virksomheten må iverksette strakstiltak for å sikre at plast ikke blir spredt i miljøet.
Ut ifra den mengden plast, som vi observerte i ferdig kompost, vurderer Fylkesmannen at
det også er fare for spredning av plast ved avhending av ferdig kompost ut av anlegget.
Plast på avveie er et stort miljøproblem, da det er lite nedbrytbart og blir værende i
miljøet over lengre tid. Dyr kan dessuten forveksle små plastpartikler med mat, noe som
kan forårsake blant annet kvelning, fordøyelsesproblemer, falsk metthetsfølelse og indre
skader.
Fylkesmannen vil gjøre virksomheten oppmerksom på at vi ser alvorlig på dette avviket
og vil derfor komme tilbake på nytt tilsyn for å følge opp dette avviket.
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Bilde 2: Plast langs vei.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten har ikke skriftlig dokumentert avviksbehandling med hensyn til ytre miljø
Kommentarer:

Virksomheten har et system for avviksbehandling, men kunne ikke fremvise registrerte avvik
med hensyn til ytre miljø. Naboklager blir registrert i et eget system.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Kommentar
Luktplager
Bedriften kunne fremvise luktstatistikk for de siste årene. Statistikken blir innhentet fra
to ulike personer i Skibotn som «lukter» og melder ifra om eventuelle lukthendelser. De
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registrerer svak og sterk lukt. Basert på denne statistikken kunne det ikke fastslås at
lukthendelser (gjenkjennbar plagsom lukt) overstiger 1 % av timene i en måned.
Fylkesmannen kan imidlertid ikke utelukke at luktplagene er større enn det som blir
innrapportert til virksomheten.
Det ble avtalt at virksomheten skal sende ut ny informasjon til beboere i området/evt.
arrangere et møte hvor de gir informasjon, om hvor folk kan henvende seg ved
eventuelle luktplager. Dette er viktig for å få en representativ luktstatistikk for området.
Samtidig er det viktig at folk i nærområdet får mulighet til å gi hurtig tilbakemelding ved
luktplager slik at bedriften kan iverksette tiltak for å stoppe luktplagene umiddelbart, evt.
optimalisere komposteringsprosessen.
Varsel om behov for ny søknad om utslippstillatelse
I henhold til forurensningsloven § 18, tredje ledd, kan forurensningsmyndighetene
tilbakekalle eller endre tillatelser når det har gått 10 år etter at den ble gitt.
Fylkesmannen finner behov for å endre/tilbakekalle utslippstillatelsen fra 2000 for å
kunne gi en ny og oppdatert tillatelse.
Vi varsler herved at bedriften må sende inn ny søknad for videre drift ved
komposteringsanlegget i Skibotn. Vi vurderer å sette frist til 1. juni 2018 for å sende inn
ny søknad om tillatelse for videre drift ved komposteringsanlegget.
Kommentarer til varselet
Eventuelle kommentarer til varselet bes sendt oss innen 13. april 2018. Vi ber om at
innspill til kravet begrunnes, og eventuelt gjerne med forslag til alternativer.
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