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Tilsynsaksjon farlig avfall 2013: inspeksjonsrapport
Vi viser til vår kontroll 20. september 2013 ved Finnmark Gjenvinning AS. Kontrollen var en
del av forurensningsmyndighetenes tilsynsaksjon rettet mot innsamling og mellomlagring av
farlig avfall. Takk for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 2 avvik og 0 anmerkninger under kontrollen. Avvik og
anmerkninger er definert på side 3.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne
rapporten. Vi ber Finnmark Gjenvinning AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon
innen 16. desember 2013 på at avviket er rettet.
Fylkesmannen i Finnmark ber om deres kommentarer til rapporten innen 2 uker etter
at dere mottar denne rapporten. Rapporten vil anses som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen fristen på 2 uker.
Rapporten har status som foreløpig i to uker, og vi ber dere derfor melde fra om eventuelle
faktiske feil. Hvis det etter deres mening er faktaopplysninger i rapporten som er feil eller
mangelfull, ber vi dere kommentere dette. Feil vil da rettes opp, og en ny rapport vil
oversendes. Vi gjør oppmerksom på at rapporten blir offentlig gjennom Fylkesmannens
offentlige postjournal.
Med hilsen
Magnus Jakola-Fjeld
senioringeniør

Stig Moen
seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Vedlegg: Inspeksjonsrapport
Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 70

E-post:
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
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Inspeksjonsrapport
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Hovedtema for kontrollen var kjemikalier og håndtering av farlig avfall. Rapporten omhandler
avvik og anmerkninger som ble avdekket innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen
fullstendig tilstands-vurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Under er
Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde fra hvis noe
er feil.
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr. (underenhet): 974141353

Eies av (org.nr.): 979940475

Besøksadresse: Amtmannsveien 40

Telefon: 78 44 0 66

Bransjenr.: (NACE-kode): 38.120

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Finnmark Gjenvinning AS

Anleggsnr.: 2012.0125.01

Kommune: Alta

Anleggsaktivitet: Farlig avfall

Fylke: Finnmark

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert: 27.05.1992
Rapportnr.: 2013.006.I.FMFI

Saksnr.: -

Deltakere ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Roger Kjellmann

Dato: 20. september 2013

Fra Fylkesmannen:
Magnus Jakola-Fjeld

Det ble gjennomført 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
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Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 16. desember 2013 har mottatt en bekreftelse med
dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jamfør
forurensningsloven § 73.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,-. Kommentarer til varselet kan sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jamfør § forvaltningsloven §
16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jamfør forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet
i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse (tidligere kalt
kontrollklasse) 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11300,- i gebyr.
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, produktkontrolloven og forskrifter
hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.
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 inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 115, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og §
29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse.(
Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5)
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d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er
mangelfull.(Avfallsforskriften § 11-13)
e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes
med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5
sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)
f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.(Avfallsforskriften § 11-5)
g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses
vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
Kommentarer:
Under tilsynet ble det observert at tomme oljekanner var blandet sammen med
ordinært avfall i en åpen container. Tomme oljekanner regnes som farlig avfall
dersom de har inneholdt olje eller tilsvarende stoffer og skal håndteres som farlig
avfall, jamfør avfallsforskriften § 11-5. Containeren bar preg av mye oljesøl.

Bilde 1. Container for ordinært avfall inneholdt tomme oljekanner og bar preg av mye oljesøl. Noe
lekkasje til dekke ble registrert ved container.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 115, 11-6, 11-7 bokstav e, jamfør vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og §
29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
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a) Finnmark Gjenvinning AS håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av
tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) Finnmark Gjenvinning AS overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår
eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
c) Finnmark Gjenvinning AS lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget.
(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jamfør vedlegg 2 punkt 7.4)
d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf.
Vedlegg 2 punkt 6.2)
e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften §
11-5)
f) Finnmark Gjenvinning AS har ikke system for merking /tilsvarende system for å
holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften §
11-5)
g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)
Kommentarer:
Under tilsynet ble det observert at virksomheten lagrer farlig avfall i nærheten av
et sluk. Ukjent om sluket er tilknyttet oljeutskiller. Dersom det er tilknyttet
oljeutskiller bør avfallet som lagres ved sluket ikke kunne påvirke effekten av
oljeutskilleren og det må ikke være fare for sammenblanding av avfallet.

Bilde 2. Farlig avfall lagres i tilknytning til sluk.

