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Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved FIAS Torpet komposteringsanlegg (Tolga kommune)
og FIAS Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg (Stor-Elvdal kommune)
Kontrollnummer: 2020.125.I.FMIN og 2020.078.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Ragnhild Utstumo (avfallsfaglig rådgiver)
Andre deltagere fra virksomheten:
Jan Otto Saur (daglig leder)
Ole Solvang (driftssjef)
Hanne Maageng Olsen (systemansvarlig)

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Marte Hveem Igeltjørn
Andre deltagere fra FMIN:
Anders Waldemar Olsen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Torpet komposteringsanlegg
(Tolga kommune) og Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg (Stor-Elvdal kommune), den 15.
september 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Innlandet avdekket to avvik og en anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Virksomheten har mottatt større mengder slam på komposteringsanleggene
på Torpet og Kjemsjøhøgda enn krav satt i utslippstillatelse

Virksomheten mottar og behandler avfall som ikke er komposterbart
Anmerkning:

Omlastingsplass for søppel på Kjemsjøhøgda har mye flyveavfall
Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Industrigata 17 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
14. oktober 2020
dato

Marte Hveem Igeltjørn
Tore Pedersen
kontrollør
avdelingsdirektør
Fylkesmannen i Innlandet

Kopi: Tolga kommune, postmottak@tolga.kommune.no
Stor-Elvdal kommune, postmottak@stor-elvdal.kommune.no
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: FIAS AS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap)
Organisasjonsnr.: 974894688

Eies av: 974429500

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall
Kontrollerte enheter
Navn:

Torpet komposteringsanlegg/Kjemsjøhøgda
komposteringsanlegg
Kommune: Tolga og Stor-Elvdal

Anleggsnr.:
3426.0014.01/3423.0017.01
Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Landbasert
Tillatelser gitt: 14.03.2016

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften og
utslippstillatelser overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn
for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Drift av anleggene
 Utslipp til grunn




Utslipp til luft
Utslipp til vann

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.
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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen

FIAS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må FIAS innen 15. november 2020 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet. Vi ber om at virksomheten også
sender en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan det vil
bli fulgt opp.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Innlandet v/Marte Hveem Igeltjørn.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4.
september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen 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 FIAS bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for
tilsyn av inntil en dags varighet.
Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi
viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om
innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. 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.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Innlandet (jf. offentleglova).
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6. Avvik
Avvik 1
Virksomheten har mottatt større mengder slam på komposteringsanleggene på Torpet og
Kjemsjøhøgda enn krav satt i utslippstillatelser.
Avvik fra:
Utslippstillatelser for Torpet komposteringsanlegg (2016.0191.T) og Kjemsjøhøgda
komposteringsanlegg (2016.0192.T), begge datert 14.03.2016.
Kommentarer:
Virksomheten har for rapporteringsåret 2019 mottatt større mengder slam både på Torpet
og Kjemsjøhøgda enn det som er satt som grense i utslippstillatelsene. På Torpet er det også
tatt imot mer trevirke enn utslippstillatelse åpner opp for.
På Torpet vises det i egenrapporten til at det er mottatt 1557 tonn (100 %TS) med animalske
biprodukter fra slakteri, 972 tonn avløpsslam (100 % TS) og i tillegg 7,4 tonn
fiskeoppdrettsavfall. I utslippstillatelsen for Torpet er det satt en grense på totalt 1070 tonn
(100 % TS) for mottak av bioavfall og slam.
Det er i 2019 mottatt 2269 tonn rent trevirke på Torpet hvorav 995 tonn er sent videre for
energigjenvinning. I utslippstillatelsen er grense satt til 1500 tonn.
På Kjemsjøhøgda er det i 2019 tatt imot 40 tonn avløpsslam (100 % TS). I utslippstillatelsen
er det satt grense på 30 tonn (100 % TS).
Virksomheten kunne ikke framlegge dokumentasjon på at overskridelsene av krav i
utslippstillatelser har vært avviksbehandlet.
Virksomheten er klar over at de mottar større mengder enn det som utslippstillatelsene gir
rom for og har en søknad inne hos Fylkesmannen hvor det søkes om økte mengder til
behandling på Torpet. Selv om søknaden er under behandling, må slike avvik behandles i
virksomhetens avvikssystem.
Avvik 2
Virksomheten mottar og behandler avfall som ikke er komposterbart
Avvik fra:
Forurensningsloven § 32 – håndtering av næringsavfall
Kommentarer:
Det ble i løpet av inspeksjonen nevnt at det er en utfordring at plast følger med i slam,
spesielt fra slakteri. Dette kan da være rundballeplast som kuene har fått i seg og som følger
med i vominnholdet. Under befaringen ble det observert noe plast i ranker som inneholder
vomkompost fra slakteri. I komposterte ranker fra laguner kan det også følge med bl.a. Qtips. Dette vil være fraksjoner som er lite nedbrytbare og som ikke bør havne i laguner eller
videre i ranker til kompostering.
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Virksomheten må levere ikke-komposterbart avfall til godkjent mottak.
På komposteringsanlegget på Kjemsjøhøgda er det mottatt behandlet mose fra Norske
Moseprodukter i Åkrestrømmen (se bilde 1). Det ble kommentert ved befaringen at
entreprenøren som drifter anlegget har antydet at denne mosen ser ut til å være vanskelig å
kompostere.
FIAS må undersøke hvilke stoffer mosen er behandlet med både i forhold til om den er egnet
til kompostering og/eller om den kan ha et forurensningspotensiale.

Bilde 1. Farget og behandlet mose mottatt til kompostering på Kjemsjøhøgda

7. Anmerkninger
Anmerkning
Omlastingsplass for søppel på Kjemsjøhøgda har mye flyveavfall
Kommentarer:
På Kjemsjøhøgda har Stor-Elvdal kommune benyttet en del av området til omlasting av
søppel. I dette området lå det mye flyveavfall (se bilde 2). Ifølge virksomheten har
kommunen planer om å få ryddet opp i dette. Stor-Elvdal kommune er satt på kopi av
rapporten og det oppfordres til at dette tas tak i så raskt som mulig.
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Bilde 2. Flyveavfall på omlastingsplass for søppel på Kjemsjøhøgda

8. Andre forhold

Torpet komposteringsanlegg:
 Driftstid for anlegget er 08.00 – 15.30
 Det er ca. 2 km til nærmeste nabo
 2 ansatte arbeider på inert deponiet og komposteringsanlegget
 Anlegget mottar avløpsslam fra sine medlemskommuner i Fjellregionen (Os, Tolga,
Tynset, Alvdal og Røros). Det tas også imot slam fra kommunene Midtre-Gauldal,
Meldal og Melhus. Norva 24 er operatør
 I tillegg tas det imot slakteavfall og noe slam fra fiskeoppdrettsanlegg
 Det er 6 laguner på Torpet, 1 med vomkompost, 1 med avfall fra fettfang og resten
septik
 Hage- park avfall blandes i lagunene før det legges på flisseng og blandes
 Vomkompostranker og avløpsslamranker ligger på hvert sitt område, rankene er
merket
 Rankene lagres og behandles i 1,5 -2 år
 I de nyeste rankene logges temperatur kontinuerlig, de litt eldre måles temperatur
manuelt en gang per måned
 Det finnes egne logger for hver ranke med målt temperatur og når de vendes
 Ved temperatur over 55 ° C i 4 uker skal komposten være hygienisert, ved
temperatur på over 70 ° C kan mikrorganismer dø, og rankene må luftes for å unngå
dette
 Det tas årlige prøver i overflatevann oppstrøms og nedstrøms anlegget samt i et
oppkomme ved området med lagunedrift
 Det hentes inn analyseresultater på tungmetaller fra kommunene som leverer
avløpsslam til anlegget
 Det er god avsetning på ferdig produkt. Vomkompost er populært til landbruksformål
(lavt tungmetallinnhold, klasse 0 og 1 ihht. gjødselvareforskriften) og brukes også noe
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i drivhus, slamkompost benyttes også i landbruket og en del går også til
anleggsformål og torvtak. Noe blir også blandet med sand og benyttes til grasplen.
Trevirke tas imot, kontrolleres og veies på Eid før det kjøres til Torpet
Dersom det følger med noe impregnert trevirke, tas dette ut og mellomlagres på Eid
før transport til Norsk Gjenvinning
Knusing av trevirke på Torpet skjer en gang per år over en 10 dagers periode
Det tas blandprøver av det oppkuttede trevirke for analyse av tungmetaller
Det har ikke vært mottatt oljeforurensede masser dette året. Ved evt. mottak av
dette blir massene prøvetatt på stedet før de evt. transporteres til Torpet.
Ved evt. mottak av oljeforurensede masser legges de ut på barkseng på et eget
område på anlegget og komposteres. Rankene følges opp med prøvetaking
Ferdig komposterte oljeforurensede masser benyttes til overdekning på asbest
deponi
Det er etablert beredskapsplan for en evt. brann i trevirke
Anlegget er inngjerdet med låsbar port

Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg:
 Anlegget mottar avløpsslam fra Stor-Elvdal kommune (renseanlegg og hytter), har
avtale med Norva 24
 Rankene vendes to ganger per år
 Ferdig kompostert slam benyttes til toppdekke på deponi
 Anlegget er inngjerdet med låsbar post
FIAS:
 FIAS er sertifisert ihht. ISO 14001
 FIAS benytter TQM til dokumentstyring og avviksbehandling
 Det har vært gjennomført et forprosjekt for å se på mulighet å etablere et
biogassanlegg i Fjellregionen som skal ta imot husdyrgjødsel og matavfall, men
konklusjonen ble at det ikke er økonomisk forsvarlig å investere i et større
biogassanlegg i området.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Utslippstillatelser for Torpet og Kjemsjøhøgda, begge datert 14.03.2016
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