FYLKESMANNEN I NORDLAND
Miljovemavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon

MaritTorsvik, 75 53 1556

Vår dato
09.02.99
Deres referanse

Vår referanse (ber oppgitt ved svar)
97/08988-005
/mat
Arkivnr

471.1

Fauske kommune, sektor drift/teknisk
Postboks 93
8201 FAUSKE

GODKJENNING AV TILTAKSPLANER FOR DOMPEN, DAJA OG SANDNES OG OPP
FØLGING AV KOMMUNAL DEL AV ØYRA AVFALLSPLASS I FAUSKE KOMMUNE
Vi viser til
Brev av 06.01.99 med oversendelse av kommunens tiltaksplan for Dompen, Daja og Sandnes
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Vedtak, Dompen avfallsplass
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
godkjennes tiltaksplan for Dompen avfallsplass.

§~ 11 og 16

Vilkår, Dompen avfallsplass
Tiltakene skal gjennomføres i henhold til anbefalinger beskrevet i tiltakspian. Det stilles videre
følgende vilkår:
1. Tiltak for oppsamling av sigevann skal gjennomføres slik at Farvikbekken blir tilnærmet upåvirket
av sigevann. Tidfestet plan for gjennomføring skal oversendes fylkesmannen innen 01.09.1999.
Det forutsettes imidlertid at tiltaket i hovedsak er gjennomført innen utgangen av år 2000.
2. Overvåkning av Farvikbekken oppstrøms og nedstrøms avfallsplassen skal gjennomføres en gang
med “utvidet-program” i løpet av sommeren 1999. Analyserapport skal oversendes fylkesmannen
innen 01.09.1999.
3. Etter gjennomføring av tiltak for oppsamling av sigevann skal både Farvikbekken og det
oppsamlede sigevannet overvåkes med analyser i henhold til “basis-program” fire ganger og
“utvidet-program” to ganger i løpet av det første året. Plan for videre sigevannsovervåkning skal
etter dette oversendes fylkesmannen for vurdering. Siden det planlegges overføring til kommunalt
avløp, vises det ellers til krav om rapportering i denne utslippstilltalsen.
4. Tiltak for reduksjon av gassutslipp skal dokumenteres gjennom målinger. Plan for overvåkning av
deponigassutslipp oversendes fylkesmannen innen 01.09.1999.
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5. Kontroll av sigevann:

Analyser iht. basisprogram er gjennomført ved tre ulike lokaliteter i
Farvikbekken. Resultatene viser betydelig grad av forurensning,
spesielt i forhold til næringsstoffer. Det foreslås videre overvåkning
oppstrøms og nedstrøms avfallsplassen med basisprogram en gang
pr år og utvidet program hvert tredje år. Siden dette er en relativt
stor avfallsfylling der det skal utføres relativt omfattende tiltak for
oppsamling av sigevann, stiller fylkesmannen her krav om større
grad av overvåkning. Se vilkår 2 og 3.

6. Gassmålinger:

Det er gjennomført gassmålinger på fyllingen der det koniduderes
med at det er etablert anaerob gassproduksjon og at nedbrytningen
er inne i en stabil metanfase. Det vurderes ikke som hensiktsmessig
med etablering av gassuttaksanlegg. Fyllplassen er i dag dekket
med 1-2 meter jord-, myr- og grusmasser, og det hevdes at en
biologisk nedbrytning skjer selv om toppdekket ikke er etablert
med tanke på dette. Det er derfor ikke foreslått ytterligere tiltak for
reduksjon av gassutslipp. Fylkesmannen tar dette til etterretning,
men stiller krav om at reduksjon av gassutslipp dokumenteres
gjennom målinger, jf. vilkår 4.

7. Grunnundersakelse:

Første fase i miljøtekniske grunnundersøkelser er utført i henhold til
SFT’s veileder (tiltaksplan kap. 8.3). Det koniduderes med at det
ikke er behov for videre undersøkelser. Fylkesmannen har ikke
vesentlige kommentarer til dette, men viser til vilkår 2 om
sigevannsovervåkning. Det forutsettes at behovet for eventuell
ytterligere gjennomføring av grunnundersøkelser vurderes etter
første års gjennomføring av sigevannsovervåkning.

8. Saksbehandlingsrutiner:

Sikring av saksbehandlingsrutiner beskrives i tiltaksplanens kap. 11.
Fylkesmannen har ikke vesentlige kommentarer til den vurderingen
som her er utført, og forutsetter at tiltakene mnnarbeides i
kommunen etter de anbefalingene som gis.

Vurderinger Daja avfallsplass
-

Avfallsplassen er av fylkesmannen rangert i tiltakskiasse 4, og oversendt tiltaksplan er vurdert i
forhold til disse kravene:
1. Opprydding:

I følge tiltakspianens kap. 3 er forsøplingssituasjonen i området
kontrollert, og det er konidudert med at det ikke er behov for
videre opprydning.

2. Overdekking og tilsåing:

I tiltakspianens kap. 6 fremgår at overdekking og tilsåing er
kontrollert. Det er ikke foreslått tiltak i den forbindelse.
Fylkesmannen tar dette til etterretning.

7. Grunnundersakelse:

Ikke gjennomført siden det ikke er planer om endret arealbruk. Det
vises til pkt. 8 nedenfor.

8. Saksbehandlingsrutiner:

Sikring av saksbehandlingsrutiner beskrives i tiltakspianens kap. 11.
Fylkesmannen har ikke vesentlige kommentarer til den vurderingen
som her er utført, og forutsetter at tiltakene innarbeides i
kommunen etter de anbefalingene som gis.
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