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471

Avfallsservice as
v/Sigleif Pedersen
Hovedvegen 62
9152 SØRKJOSEN

Oversendelse av rapport etter kontroll ved komposteringsanlegg i
Skibotndalen 24.09.08
Det vises til kontroll den 24. september ved Avfallsservice sitt komposteringsanlegg i
Skibotndalen.
Kontrollen var i hovedsak rettet mot luktproblematikk og utslipp av sigevann.
Kontrollrapporten følger vedlagt.
Fire avvik er inkludert i vedlagte kontrollrapport. Fylkesmannen ber om
tilbakemelding innen 03. november 2008 på hvordan og når avvikene vil bli rettet opp.
Som varslet under kontrollbesøket, vil det i medhold av vedlagte kapittel 39 i
forurensningsforskriften (§ 39-6) bli fakturert kontrollgebyr. Deponiet er plassert i
kontrollklasse 3, jf. vedtak i sak 2007/5738-7. Kontrollgebyret tilsvarer kr 10 500,-.
Faktura vil bli oversendt av Statens forurensningstilsyn.

Hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef

Magne Nesse
kst. fagsjef

Vedlegg:

Kontrollrapport
Forurensningsforskriftens Kap. 39 om tilsynsgebyrer

Kopi:

Storfjord kommune v/teknisk etat, Hatteng, 9046 Oteren

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Kontroll ved Avfallsservice as sitt komposteringsanlegg i Skibotndalen
24.09.2008
Rapport

Virksomhetens adresse
Industritype
Kontrolldato
Til stede fra Fylkesmannen
Til stede fra virksomheten

Avfallsservice as, Hovedvegen 62, 9152 Sørkjosen
Komposteringsanlegg
24. september 2008
Bjørn Arne Karlsen
Sigleif Pedersen, Steve Eriksen

Om fylkesmennenes tilsynsrolle
Fylkesmannens arbeidsoppgaver etter forurensningsloven er gitt både direkte i loven og etter
særskilte delegeringer fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og Miljøverndepartementet
(MD). I rundskriv T-5/91 av 31. desember 1991 fra Miljøverndepartementet er fylkesmannen
gitt myndighets- og tilsynsansvaret for avfallsdeponier. Fylkesmannens rolle innen HMS er
gitt i HMS-forskriften, der også foretakenes ansvar og plikter er gitt.
Utslippstillatelsen for komposteringsanlegget er gitt av Fylkesmannen 21.12 2000, med
endringer 21.10.2003.
Kontrollens omfang
Kontrollen var i hovedsak rettet mot rutiner knyttet til drift av komposteringsanlegget,
herunder påvirkning av det ytre miljø.
Hovedkonklusjon
Det ble registrert fire (4) avvik. Avvikene var rettet mot flygeavfall på og rundt
virksomhetens arealer, manglende kontroll på sigevannet, manglende kontroll på
avdampningen fra rankene med tilhørende luktproblemer samt oppbevaring av diverse avfall
på området rundt avfallscontainerne. Alle avvikene strider med vilkårene i utslippstillatelsen
av 21.12.2000.
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1. Innledning
Kontrollen på Avfallsservice as sitt komposteringsanlegg i Skibotndalen ble gjennomført på
bakgrunn av gjentatte klager fra publikum gjennom sommeren. Klagene har hovedsakelig gått
på uakseptabel lukt fra anlegget, men også på flygeavfall fra virksomheten.
Formål
Kontrollen var i hovedsak rettet mot rutiner for å minimere luktutslippene (avdampingen) fra
rankene med aktiv kompost. Rutiner for å hindre flygeavfall ble også vurdert. I tillegg ble
status for virksomhetens arbeid med anskaffelse av utstyr for tilfredstillende rensing av
sigevannet gjennomgått.
Metode
Kontrollen ble gjennomført på komposteringsanlegget ved befaring av området og samtale
med virksomhetens representanter.
Definisjoner
AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivning.
ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men inkluderer
faktorer som tilsynsmyndigheten likevel mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på
en bedre måte skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Dokumentunderlag
Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:
• Forurensningsloven
• Utslippstillatelse av 21.12.2000 med endringer 21.10.2003
• Tiltaksplan for reduksjon av sigevannsutslipp fra Avfallsservice as sitt komposteringsanlegg
i Skibotndalen – Storfjord kommune. 28.01.2008

3. Avvik
Avvik 1: Det ble registrert mye flygeavfall på og rundt virksomhetens arealer
Avvik fra utslippstillatelsen pkt. 1.6
Det ligger mye flygeavfall, hovedsakelig plast fra posene til våtorganisk avfall, både på og
utenfor virksomhetens arealer. Strakstiltak: Slikt avfall må fjernes før snøen legger seg.
Spredning av flygeavfall skjer for det meste ved intern transport på området. Problemet kan
ifølge virksomheten selv reduseres kraftig ved utsortering av plastfraksjonen tidlig i
behandlingsprosessen. Avfallsservice as må etablere en tilfredstillende løsning for fjerning av
flygeavfall fra komposten.
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Avvik 2: Virksomheten har fortsatt ikke etablert tilstrekkelig rensing av
sigevannet fra komposteringsanlegget
Avvik fra utslippstillatelsens vilkårssett 2, pkt. 8, med endringer 21.10.2003
Avfallsservice as har fortsatt ikke kontroll på sigevannet fra komposteringsanlegget.
Virksomheten kunne imidlertid legge frem inngått kontrakt med leverandør av prefabrikert
renseanlegg. Renseanlegget er kontraktsfestet operativt 15.12.2008. Fra denne dato forventes
det at sigevannsutslippet kan dokumenteres.
Avvik 3: Sjenerende lukt for omgivelsene
Avvik fra utslippstillatelsens vilkårssett 2, pkt. 6.1
Publikum har klaget på ubehagelig lukt fra komposteringsanlegget i lang tid, til dels langt fra
anlegget (2-3 km). Topografiske- og meteorologiske forhold i dalen gjør at avdampning fra
kompostrankene siger ned mot bebyggelsen i Skibotn. Virksomheten opplyser at forsøk med
overdekning av rankene med presenning har hatt begrenset virkning på avdampningen, og er
uheldig for komposten da temperaturen i rankene raskt blir for høy. Mulige løsninger med
delvis innbygging av den mest luktemitterende delen av prosessen ble skissert på kontrollen.
Avfallsservice bes konkretisere planene for å lettere kunne ta stilling til om dette er en god
løsning på problemet.
Avvik 4: Div. avfall lagres utenfor containerne
Avvik fra utslippstillatelsens rammekrav
Det oppbevares diverse avfall på bakken. Her finnes blant annet husholdningsavfall, EEavfall og større kasserte gjenstander. Dette er ikke i tråd med virksomhetens utslippstillatelse
der det stilles krav om at avfall som mottas skal sorteres og lagres i inntil 5 containere. Ved
fulle containere skal avfallet fraktes til Galsomælen avfallsplass.

4. Anmerkninger
Ingen

5. Oppfølging
Fylkesmannen ber om tilbakemelding innen 03. november 2008 på hvordan og når avvikene
vil bli rettet opp.

