INSPEKSJONSRAPPORT

FINNMARK GJENVINNING AS AVDELING KVALSUND
Folldal Verk
9620 Kvalsund

Oslo, 4. september 2017

Deres ref.:
Astrid Drake

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Finnmark Gjenvinning
AS, Repparfjord
Kontrollnummer: 2017.256.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Astrid Drake
Andre deltagere fra virksomheten:
Roger Kjellmann

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ingrid Håøy Nygård
Siri Haug

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Finnmark Gjenvinning AS, Repparfjord den
9. august 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.
Anmerkninger:
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: FINNMARK GJENVINNING AS AVDELING KVALSUND
Organisasjonsnr.: 915918328

Eies av: 979940475

Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall

Kontrollert enhet 1
Navn: Finnmark Gjenvinning AS, Repparfjord

Anleggsnr.:

2017.0015.01

Kommune: Kvalsund

Fylke: Finnmark

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling
Tillatelse gitt: 13. desember 2007

Sist endret: 16. februar 2017

Kontrollert enhet 2
Navn: Deponi for borekaks på Ulveryggen

Anleggsnr.:

2017.0015.02

Kommune: Kvalsund

Fylke: Finnmark

Anleggsaktivitet: Industrideponering
Tillatelse gitt: 8. januar 2009

Sist endret: 16. februar 2017

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Finnmark gjenvinning har valgt å avvikle driften, og i den
forbindelse ønsket Miljødirektoratet å kontrollere at nedleggingen blir gjort i tråd med kravene som
er satt i tillatelsene; tillatelse til behandling av farlig avfall av 29.11.10 og deponitillatelse av
16.02.17.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Nedleggelse av virksomhet
 Styringssystem




Deponi
Avfall

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.
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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
I og med at dette var et nedleggelsestilsyn ble det ikke foretatt en ordinær gjennomgang av
virksomhetens drift. Et nedleggelsestilsyn handler først og fremst om å avklare formaliteter knyttet
til tillatelsen vedrørende avvikling av drift. Under rapportens punkt 9. Andre forhold, er det gitt en
oppsummering av det som gjenstår for å avvikle driften på en miljøforsvarlig måte. I henhold til
rapportens punkt 4. Pålegg om opplysninger, ber vi om at virksomheten sender oss dokumentasjon
innen 30. september 2017 som redegjør for disse punktene. Vi bemerker at det er Miljødirektoratet
ved Industriseksjon 1 og saksbehandler Siri Haug som står for videre oppfølging.

4. Pålegg om opplysninger
Finnmark Gjenvinning AS, Repparfjord, må sende Miljødirektoratet følgende opplysninger innen 30.
september 2017 (jf. forurensningsloven § 49):


Dokumentasjon på hvordan virksomheten vil ferdigstille siste del av avviklingen av
driften, både for behandlingsanlegget og deponiet på Ulveryggen jf. de punktene som
fremgår av punkt 9 i denne rapporten (Andre forhold).

Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller
lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Miljødirektoratet senest
3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes
både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. august 2017.
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll 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 Finnmark Gjenvinning AS, Repparfjord bli ilagt
et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, og er en sats lavere enn det som ble varslet på
inspeksjonen. 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, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.
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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.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

8. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold
Bakgrunn
Inspeksjonen ble gjennomført i forbindelse med at Finnmark gjenvinning har valgt å avvikle driften.
Virksomheten til Finnmark gjenvinning startet opp i 2006, under navnet Polar Gjenvinning.
Behandlingsanlegget har holdt til i de gamle lokalene til det nedlagte gruveselskapet Folldal verk i
Repparfjorden og har behandlet oljeboringsavfall. Avvannet borekaks har videre blitt blandet med
sement og deponert i et gammelt dagbrudd på fjellet Ulveryggen ovenfor anlegget.
Behandlingsanlegget har mottatt lite avfall de to siste årene, og hadde kun 10 driftsdøgn i 2016. De
har opplyst til Miljødirektoratet at nytt avfall ikke er tatt inn ved anlegget, og at alt av borekaks
som var lagret er nå prosessert og deponert i dagbruddet.
Når det gjelder deponiet, så har Miljødirektoratet i oppdatert tillatelse av 16.02.17 pålagt
virksomheten å avslutte deponeringen tidligere en planlagt på grunn av lekkasje av sigevann og ikke
tilstrekkelig sidetetting. I tillatelsen fremgår det at deponeringen må stanses innen 01.10.2017 og
frist for at deponiet skal være ferdig avsluttet er 31.12.2018. Virksomheten har valgt å avslutte
deponiet allerede nå. Toppedekke er etablert og man ønsker å gå over i etterdriftsfasen, jf.
tillatelsens punkt 9.4.4.
Miljødirektoratet ønsket å foreta en inspeksjon for å vurdere bedriftens plan for avvikling med
hensyn til de kravene som er satt til nedleggelse/driftsstans i forurensningslovens § 20 og
utslippstillatelsens punkt 17 samt deponitillatelsens punkt 9.4.4., 9.4.5 og 16.

Resultater fra inspeksjon
Ut i fra den gjennomgangen Miljødirektoratet hadde av både deponi og behandlingsanlegg, er vår
vurdering at det innenfor følgende områder må konkretiseres bedre gjennom skriftlig
dokumentasjon hva som gjenstår:
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Behandlingsanlegget
Maskiner, utstyr og fast inventar
- Renseanlegget er fortsatt ikke demontert, men det opplyses at dette vil bli gjort og at man
har planer om å flytte det til et av de andre behandlingsanleggene i Franzefoss.
- Dieseltank er tom, men fortsatt ikke fjernet.
- De tre glassfibertankene som er brukt til oppbevaring av slop og kaks er tidligere rengjort,
men de er fortsatt ikke fjernet fra anlegget (på to av dem var det på tidspunkt for
inspeksjon lagret rundt 330 m3 sigevann fra deponi).
Kjemikalier
- Inne på den delen av anlegget hvor renseanlegget er plassert, har det foregått en del
testing med hensyn til å optimalisere driften med tanke på utslipp av renset vann. Det ble
observert en del rester av kjemikalier fra dette prosjektet som ikke var fjernet enda.
- I kontainer ble det observert kanne med motorolje som ikke var fjernet enda.
Det ble ikke fremlagt en skriftlig plan hvor det fremgår en oversikt over alle kjemikaliene og hva
som er tenkt gjennomført for å avhende disse på en tilfredsstillende måte. Det vil si en oversikt
over hvem de eventuelt skal selges til, eventuelt hvor de skal leveres til avfallsbehandling. Vi viser i
denne sammenheng også til utslippstillatelsens punkt 17, hvor det fremgår at det innen 3 måneder
etter nedleggelse skal sendes Miljødirektoratet en rapport med dokumentasjon på disponeringen av
kjemikalierester og ubrukte kjemikalier, avfall, herunder farlig avfall og navn på eventuell(e)
kjøper(e) samt mottak/behandlingsanlegg for avfall/farlig avfall.
Vi påpeker også viktigheten av at de kjemikalier man har ved bedriften holdes avlåst og
utilgjengelig for uvedkommende inntil de er fjernet.
Farlig avfall
- Virksomheten opplyser at det ble levert en del farlig avfall i 2016, og dette fremgår også av
virksomhetens egenrapport til Miljødirektoratet for driftsåret 2016. Det kunne ved tilsynet
ikke fremlegges dokumentasjon på den avfallsplanen som ble laget ved gjennomgang av
avfallsfraksjoner som skulle fjernes.
- Det ble ikke fremvist dokumentasjon på korrekt deklarering og levering av avfallet til
godkjent avfallsmottaker.
- Det ble observert noe gjenværende farlig avfall i rom hvor renseanlegget var plassert, og
det ble opplyst fra virksomheten at dette skulle leveres til godkjent mottak. Det ble
imidlertid ikke fremlagt en skriftlig plan som viser hvordan det gjenværende avfallet skal
avhendes. Vi påpeker at det som er igjen av farlig avfall skal deklareres og leveres til
godkjent avfallsmottak i henhold til kap. 11 i avfallsforskriften.

Deponiet
For at deponiet skal kunne gå over i etterdriftsfasen må følgende forhold utbedres:
- Det ble ikke fremlagt bildedokumentasjon på oppbygning av toppdekke på deponiet i
forhold til at det er gjort i tråd med kravene i tillatelsens punkt 9.4.4. Helning på PE–HD
membran, utlegging av dreneringslag, og tetting mot sidefjellet bør fremgå.
- Det ble ikke fremlagt rutiner for prøvetaking ved tilsynet.
- Det ble ikke fremlagt en plan for vedlikehold av måleutstyr og installasjoner (rør og
sigevannstank etc.) i etterdriftsfasen.
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-

-

Det ble ikke fremlagt skriftlige rutiner i forhold til fremtidige kontroller av at
avrenningsforholdene fra deponiet er tilfredsstillende, og at det ikke er skader på
toppdekket.
Det er ikke etablert kartkoordinater for de valgte målepunktene for kontroll av sigevann og
overvann samt eventuelle setningsskader på deponiet.
Deponiet er per i dag ikke lagt inn i grunnforurensningsdatabasen:
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

Når Miljødirektoratet har mottatt ovennevnte dokumentasjon, så vil deponiet formelt gå over i
etterdriftsfasen.

10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





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