FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer:

Saksnummer: 04/5236

Dato for tilsyn: 26.08.2009
Informasjon om virksomheten
Navn: Polar Gjenvinning AS

Organisasjonsnr.: 989 789 945

Adresse: Olav Ingstadsv. 5, 1309 Rud

Telefon: 67 15 20 00

Besøksadresse: Repparfjord, 9620 Kvalsund

E-post: firmapost@franzefoss.no

Kommune: 2017 - Kvalsund

Bransjenr. (NOSE-kode): 109.04.04

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Magnus Jakola-Fjeld

Aslaksen, Geir
Drake, Astrid

Hovedtema under kontrollen
• Avfallsforskriften kapittel 9
• Utslippstillatelse av 8. januar 2009

•

Internkontroll

Rapportens innhold:
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rutiner for
mottakskontroll ble kontrollert.

Resultater fra kontrollen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket
Det er gitt
anmerkninger
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom Fylkesmannen ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Deponiet er plassert i risikoklasse 3 og Fylkesmannen varsler med dette at det vil bli innkrevd et gebyr
på kr: 11 100,- for kontrollen. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen i Finnmark innen 2 uker, jf. §
16 i forvaltningsloven. Informasjon om gebyr, se side 2.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding

Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for
å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte
tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre
for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 70

E-post:
postmottak@fmfi.no

Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark

2 av 6

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 18. desember 2009. Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i
forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen i Finnmark
ikke har mottatt den pålagte skriftlige tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å fatte vedtak om
tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning se side 2.

Sted: Vadsø

Dato: 9/11-2009

Fylkesmannen i Finnmark

_________________________________________________________________________________
(etter fullmakt)

Definisjoner og informasjon
Regelverk
• Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
første ledd/andre ledd og § 29
• Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
o Kapittel 9. Deponering av avfall
o Kapittel 11. Farlig avfall
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
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 tillatelse).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Kontrollgebyr: Se kapittel 39 i forurensningsforskriften: Gebyr til statskassen for arbeid med
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf.
forurensningsforskriften § 39-6.
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en rettidig tilbakemelding fra virksomheten, som godtgjør
at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å ta i bruk tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt
fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. Tvangsmulkt kan fastsettes som en løpende mulkt
(som løper inntil virksomheten har godtgjort at avvikene er rettet) eller som en engangsmulkt (som
påløper dersom virksomheten ikke har gitt en tilbakemelding innen en nærmere angitt frist som
godtgjør at avvikene er rettet). Før et ev. vedtak om tvangsmulkt fattes, vil virksomheten bli
forhåndsvarslet og gitt anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.

Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik: 1: Den driftsansvarlige har deponert avfall som ikke tillates deponert ved
deponiet
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og/eller deponiets
tillatelse etter forurensningsloven

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
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a) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har adgang til å
deponere i henhold til avfallsforskriften §§ 9-4, 9-6, 9-11, jf. vedlegg II pkt 2
b) Den driftsansvarlige har deponert avfall som deponiet ikke har tillatelse til å
deponere i henhold til vilkår gitt i tillatelsen datert 8. januar 2009.
c) Basiskarakteriseringen av avfall som er deponert er ikke komplett og tilfredsstiller
ikke forskriftskravene (§9-11, jf. vedlegg II)
d) Annet (angi hva):
Kommentarer:

Avvik: 2: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder for mottak
av avfall
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for å avgjøre om avfall kan deponeres
(§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
b) Deponieier har ikke dokumenterte kriterier for hva som skal vekke mistanke om at
avfallet er forurenset slik at grenseverdiene i pkt. 2.1 i vedlegg II kan overskrides
(§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.2a)
c) Den driftsansvarlige sørger ikke for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter
lossing (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
d) Den driftsansvarlige sørger for at avfallet blir inspisert visuelt før og etter lossing,
men inspeksjonen er mangelfull (§9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4).
e) Den driftsansvarlige avviser ikke avfall som har mangelfull/manglende
dokumentasjon på basiskarakterisering/verifikasjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
f) Den driftsansvarlige varsler ikke forurensningsmyndighet ved avvisning av
avfallslast (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.4)
g) Den driftsansvarlige har ingen/mangelfull journalføring av stikkprøver (§9-11, jf.
vedlegg II pkt 1.4)
h) annet (angi hva):
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Kommentarer:

Avvik: 3: Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder registrering og
dokumentasjon av avfall
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
og § 9-12

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Den driftsansvarlige fører ikke register over deponert avfall (§ 9-12)
b) Den driftsansvarliges registrering av deponert avfall er mangelfull (§ 9-12)
c) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av
basiskarakterisering/sammendraget av basiskarakteriseringen (§ 9-11, jf. vedlegg II
punkt 1.2)
d) Den driftsansvarlige oppbevarer ikke ett eksemplar av verifikasjonsrapport (§§ 912 og 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3)
e) Annet (angi hva):

Kommentarer:

Avvik: 4 Den driftsansvarlige overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og
testing av avfall
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II
Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:
a) Stikkprøvekontrollen ved mottak er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt
1.4)
b) Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11,
jf. vedlegg II pkt 3)

5 av 6

c) Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon
(§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
d) Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter
periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende
kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
e) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf.
vedlegg II pkt 3)
f) Prøvetakingsstrategi mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
g) Prøvetakingsstrategi sikrer ikke representative prøver (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
h) Annet (angi hva):
Kommentarer:

Avvik 5: Andre
Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor
A)
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering
av avfall

B)
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

C)

Brudd på vilkår tillatelse av 08. januar 2009

Avvik fra: Deponitillatelse datert 08. januar 2009, punkt 2.4.2 - Tiltak mot utlekking av sigevann og
2.5 - Sigevannshåndtering

Kommentarer:
Virksomheten har ikke tilstrekkelig kontroll med oppsamling av sigevannet og at det ikke slippes ut i ytre miljø. Oppsamlingstanken for
sigevann fra deponiet var i svært dårlig forfatning og prøvetakingskranen var ikke sikret mot uvedkommende (se bilde 1).
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Bilde 1. Prøvetakingskran er ikke sikret mot uvedkommende.

