Fylkesmannen i Troms
Miljøvernavdelingen
Vår dato
24.10.2013

Vår referanse
2007/593-73

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne Birte Tennøy, 77642205

Senja Avfall IKS
Botnhågen
9300 Finnsnes

Tilsynsrapport
Tilsyn ved Senja Avfall IKS – mottak farlig avfall Botnhågen
Dato for tilsynet: 26.9.2013
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/593
Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Stefan Sollied
Tore Huseby

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Arne Karlsen
Anne Birte Tennøy

Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Senja Avfall IKS
under tilsynet 26.9.2013.
Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 1 anmerkning under tilsynet.
Fylkesmannen ser spesielt alvorlig på avvik 4.
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Senja Avfall IKS om en skriftlig bekreftelse innen 16.12.2013 på at avvikene er rettet.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 2.
Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.
Med hilsen
Magne Nesse
fung. fagansvarlig

Anne Birte Tennøy
rådgiver

Bakgrunnen for tilsynet:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 931 004 816

Eies av (org.nr):

Besøksadresse: Botnhågen, 9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 06 50
E-post: firmapost@senjaavfall.no

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

Kontrollert anlegg
Navn: Senja Avfall IKS, mottak farlig avfall Botnhågen
Kommune: Lenvik
Fylke: Troms

Anleggsnr: 1931.0018.01
Anleggsaktivitet: Avfall – mottak,
mellomlagring og sortering

Kontrollnummer: 2013.008.I.FMTR

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall
Utslippskontroll
Avviksbehandling
Risikovurdering
Oppfølging av tidligere kontroll
Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten
innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter tilsynet
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
Senja Avfall IKS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 16.12.2013 på at avvikene er
rettet.
Fylkesmannen understreker at vi ser alvorlig på avvikene 4 og 5 som ble avdekket i dette tilsynet.
Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for tilsynet, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal
dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av tilsynet.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Senja Avfall IKS, Botnhågen vil bli ilagt et gebyr på kr. 11
300,- for tilsynet. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne
rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i denne lov.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin tilsyn:
Avvik 1:
Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med
andre typer farlig avfall eller ordinært avfall.
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5 og vedlegg 2
punkt 6.1.
Kommentar:
Det manglet merkede avfallsenheter for levering av farlig avfallsfraksjonene som inneholder
bromerte flammehemmere (BFH) som xps (byggeskum), eps (isopor og lignende plast) og
cellegummi (rørisolasjon) o.a. Slikt avfall havnet derfor sammen med restavfall/brennbart
avfall. Ved Fylkesmannens tilsyn i 2006 ble det informert om avfallsfraksjoner som inneholdt
BFH og det ble gitt en anmerkning hvor det ble påpekt at mottaket må sortere ut
avfallsfraksjoner som inneholder BFH. Dette er ikke fulgt opp av virksomheten.
Av avfallsforskriften fremgår det at farlig avfall ikke skal blandes sammen med annet avfall,
samt at det personell som håndterer farlig avfall, plikter å ha nødvendig kunnskap og
kompetanse om farlig avfall. Videre fremgår det at den som driver mottaket skal ha en plan for
kompetanseoppbygging av sin internkontroll.
For å rette avviket må Senja Avfall IKS utplassere merkede avfallsenheter for disse typer farlig
avfall, samt oversende dokumentasjon som viser at personell som håndterer farlig avfall har
fått nødvendig opplæring. Virksomhetens plan for kompetanseoppbygging for håndtering av
farlig avfall må også oversendes.
Avvik 2:
Overskridelse av tillatt mengde avfall som kan mottas per avfallsbesitter.
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e.
Kommentar:
Ved gjennomgang av virksomhetens journal over mottatt avfall kom det fram at det i flere
tilfeller var tatt imot avfall i mengder over 1000 kg per år fra den enkelte avfallsbesitter. Dette
gjaldt blant annet farlig avfall mottatt fra Jack HB Moland AS, Forsvarsbygg, Norsk kulde AS,
Hekkingen Fiskeriselskap AS og flere.
Det følger av avfallsforskriften at farlig avfallsmottak som tar imot mer enn 1000 kg per
avfallsbesitter per år må ha egen tillatelse i henhold til forurensningsloven § 11. For å lukke
dette avviket må det fremmes søknad om slik tillatelse til Fylkesmannen i Troms, eller innføre
rutiner som sikrer mottatt mengde farlig avfall per år blir i tråd med avfallsforskriften.
Avvik 3:
Farlig avfall blir lagret utendørs.
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5
Klorparafinviduer blir i perioder oppbevart utendørs uten sikring mot nedbør og avrenning.
Farlig avfall skal skjermes mot ytre påvirkning for å hindre avrenning til miljøet. For å lukke
avviket må klorparafinvinduer lagres under tak eller skjermes mot ytre påvirkning på annen
måte.

Avvik 4:
Senja Avfall IKS behandler impregnert treverk i form av flising, uten å ha egen tillatelse til
dette. Avfallet blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-6 og § 11-5, jf. vedlegg 2 pkt. 6.2.
Senja Avfall IKS Botnhågen oppgir at de fliser impregnert trevirke ved hjelp av innleid hjelp og
at dette utføres på område uten skjerming fra ytre miljø. Flising av impregnert trevirke er
behandling av farlig avfall. Det er kun anlegg med egen behandlingstillatelse fra
forurensningsmyndighetene som kan behandle farlig avfall. Lagring av farlig avfall på områder
uten skjerming fra ytre miljø og uten fast dekke er ikke tillatt.
For å lukke avviket må Senja Avfall IKS sørge for å fjerne eventuell utendørslagret impregnert
treverk. Flising av impregnert materiale må opphøre. Eventuell søknad om tillatelse til å
behandle farlig avfall sendes forurensningsmyndighetene.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:
Anmerkning 1
Mottatt farlig avfall fra husholdninger ble ikke journalført. Senja Avfall IKS hadde ikke oversikt
over og det var ingen journal som viste mengder eller type farlig avfall som var mottatt og
lagret på anlegget fra husholdningene. Det farlige avfallet fra husholdningene ble kun deklarert
ut av anlegget ved viderelevering av farlig avfall. For å rette opp avviket må det føres
ukentlig/månedlig tilleggsjournal for mottatt farlig avfall fra husholdninger (for eksempel på
dette, se Norsas veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall, pkt. 5.5 om
journalføring).

Dokumentunderlag:





Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), Kapittel 11. Farlig avfall.
Lov mot vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven).
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).

