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9845 Tana

Arve Øverland

Saksbehandler:

Magnus Jakola-Fjeld, 78950355

Tilsynsrapport

Tilsyn ved Øst-Finnmark Avfallsselskap AS
Kontrollnummer: 2020.282.I.FMTF
Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Arve Øverland
Rune Larsen
Didrik Åmotsbakken

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
Magnus Jakola-Fjeld
Jørgen Remmen

Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Øst-Finnmark Avfallsselskap AS den
18.06.2020. Øst-Finnmark Avfallsselskap AS påpekte faktiske feil i rapporten innen fristen.
Feilen er rettet opp og tilsynsrapporten anses nå som endelig.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under tilsynet.
Avvik:



Forurensede masser som leveres til avfallsanlegget er ikke tilstrekkelig
dokumentert og kontrollert

Anmerkning:
 Driften av anlegget medfører flygeavfall og plastforsøpling til omgivelsene
Avviket og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Postadresse: Statens Hus, 9815 Vadsø
Besøksadresse: Damsveien 1 (Vadsø), Strandveien 13 (Tromsø) Telefon: 78 95 03 00 Org. nr.: 967 311 014
E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/troms-finnmark

23. september 2020 Magnus Jakola-Fjeld
Per Kristian Krogstad
dato
kontrollør
seksjonsleder
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi av rapporten sendes til:
 Deatnu - Tana kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Øst-Finnmark Avfallsselskap AS
Organisasjonsnr.: 976761863

Eies av: 921473346

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall
Kontrollert enhet
Navn:

Øst-Finnmark Avfallsselskap AS

Anleggsnr.: 5441.0007.02

Kommune: Deatnu - Tana

Fylke: Troms og Finnmark

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 15.07.2009

Sist endret: 26.07.2019

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i samsvar med
forurensningsloven og tillatelsen overholdes.
Tilsynstema
 Internkontroll
 Farlig avfall
 Mottak og mellomlagring av
avfall




Tillatelse til forurensende
virksomhet
Flygeavfall og plastforurensning

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i samsvar med 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 tilsynet 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 tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet
Øst-Finnmark Avfallsselskap AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Øst-Finnmark Avfallsselskap
AS innen 10. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er
rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16. juni
2020. Virksomheter skal betale gebyr for tilsyn utført av Fylkesmannen i samsvar med § 393 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Gebyrsatser for tilsyn av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Øst-Finnmark Avfallsselskap AS få et
gebyr på kr 20 000,- for tilsynet, 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 Troms og Finnmark. 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
Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under tilsynet:
Avvik 1
Forurensede masser som leveres til avfallsanlegget er ikke tilstrekkelig dokumentert og
kontrollert
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 3.2 – Registrering og kontroll ved mottak av avfall. Avfallsforskriften § 9-11
(Mottak av avfall), jf. vedlegg II pkt. 1.2 – 1.4 og 2.2 og 2.3.
Kommentarer:
Når avfall mottas på et deponi, skal det foreligge dokumentasjon på at avfallet oppfyller de
kriteriene for avfallskvalitet som framgår av deponiets tillatelse og vedlegg II til avfallsforskriften kapittel 9. Avfallsprodusenten må dokumentere at avfallet oppfyller kravene til
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kvalitet, og driftsansvarlig må drive i henhold til mottakskriteriene. Avfall som ikke oppfyller
kriteriene for mottak ved deponiet, skal avvises. Den driftsansvarlige skal avgjøre om avfallet
kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon fra avfallsprodusent.
Hvert lass skal også inspiseres før og etter lossing. Deponier beregnet på ordinært avfall skal
primært bare benyttes for ordinært avfall og lett forurensede masser. Lett forurensede
masser som tas imot kan ikke overskride kriteriene for utlekkingspotensial og organiske
parametere som er gitt i avfallsforskriften vedlegg II punkt 2.3.1. Dersom det oppdages avfall
som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra avfallsprodusent ikke er tilstrekkelig til
å vurdere den opp imot mottakskriteriene eller dokumentasjonen mangler, skal avfallet
avvises for deponering. Tilfeller hvor avfallet avvises skal loggføres.
Deponiet har mottatt blåsesand fra avfallsbesitter hvor det ikke forelå tilstrekkelig med
dokumentasjon på utlekkingspotensiale for bly (Pb) var innenfor grenseverdiene. Det har vist
seg i ettertid gjennom riste- og kolonnetest at blåsesanden var innenfor kravene som stilles
til ordinært deponi.

7. Anmerkninger

Driften av anlegget medfører fare for spredning av flygeavfall og plastforsøpling til
omgivelsene.
Kommentarer:
Under tilsynet ble det observert plastavfall inne på anleggsområdet, da særlig i området som
fungerer som snødeponi om vinteren. Under tilsynet ble det opplyst om at virksomheten
jobber med å få bukt med spredningen av flygeavfall og plastforsøpling til områdene utenfor
anleggsområdet. Virksomheten opplyste videre at mye av årsaken til problemet og
spredningen skyldes i all hovedsak fugler som plukker fraksjoner av avfall (leverposteibokser
ol.) ut av anleggsområdet og at sortering og lagring av avfall utendørs påvirkes av sterk vind
som medfører at lette fraksjoner virvles opp og kan fraktes ut av området på tross av et høyt
nettinggjerde rundt sorteringsområdet og snødeponiet. Plastforsøpling inne på anleggsområdet øker også faren for spredning av plast til områdene utenfor anlegget.
Virksomheten gjennomfører årlige ryddeaksjoner i nærområdet på vårparten (mai/juni) og
har avtale om plukking av flygeavfall og plastforsøpling med flere lag og foreninger.
Nevnte ryddeaksjoner er etter Fylkesmannens mening ikke tilstrekkelig for å sikre omgivelsene mot forsøpling. Av gjeldende tillatelse fremgår det at flygeavfall skal begrenses
mest mulig ved oppsetting av gjerde eller fangnett med tilstrekkelig høyde, jamfør vilkår
2.5.2 i tillatelsen. Hyppigere ryddeaksjoner bør vurderes.
Virksomheten er kjent med utfordringene rundt problemet og under tilsynet kom det frem
at virksomheten jobber med avbøtende tiltak.

Kontrollnummer 2020.282.I.FMTF

Side 5 av 6

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet 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 forurensende virksomhet etter forurensningsloven

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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