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Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Finnmark Miljøtjeneste AS den
11.06.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning under tilsynet.
Avvik:
 Finnmark Miljøtjeneste AS har mangelfull merking av farlig avfall
 Finnmark Miljøtjeneste AS har mangler ved driften av anlegget som medfører
flygeavfall og plastforurensning
Anmerkninger:
Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.
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Per Kristian Krogstad
Magnus Jakola-Fjeld
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi av rapporten sendes til:
 Porsanger kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Finnmark Miljøtjeneste AS
Organisasjonsnr.: 876816652

Eies av: 976815394

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

Finnmark Miljøtjeneste AS - Gairasmoen avfallsanlegg

Kommune: Porsanger – Porsáŋgu - Porsanki

Anleggsnr.: 5436.0015.01
Fylke: Troms og Finnmark

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 02.04.1997

Sist endret: 16.09.1999

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
 Tillatelse til forurensende
virksomhet




Mottak og mellomlagring av avfall
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 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 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
Finnmark Miljøtjeneste AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Finnmark Miljøtjeneste AS
innen 31. oktober 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 8. juni 2020.
Virksomheter skal betale gebyr for tilsyn utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 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 Finnmark Miljøtjeneste AS få et gebyr
på kr 13 300,- for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 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
Farlig avfall er mangelfullt merket
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5
Kommentarer:
I avfallsforskriften § 11-5 framkommer det at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig
måte. En av forutsetningene for forsvarlig lagring er at det farlige avfallet er entydig merket
med kode og navn, jf. vedlegg 1 i avfallsforskriftens kapittel 11. Hos Finnmark Miljøtjeneste
AS var batterier og lyspærer lagt i UN-fat med feil merking av stoffnummer og avfallstype, se
bilde 1. Noen batterier inneholder farlige stoffer (bly, kadmium eller kvikksølv) og disse skal
sorteres som farlig avfall. Andre batterier inneholder ikke nødvendigvis farlige stoffer,
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men derimot stoffer som kan gå til gjenvinning. Videre så skal ulike typer farlig avfall som
ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon og/eller dannelse av
farlige stoffer, lagres med god avstand. Det forutsettes at virksomheten gjennomgår merking
for aktuelle typer farlig avfall som kan oppstå.

Bilde 1 – Feil merking av farlig avfall

Avvik 2
Driften av mottaksanlegget har medført flygeavfall og plastforsøpling
Avvik fra:
Forurensningsloven § 7, utslippstillatelsen av 16.09.1999, interkontrollforskriften § 5-7.
Kommentarer:
Under tilsynet ble det observert betydelige mengder flygeavfall og plastforsøpling i terrenget
utenfor anleggsområdet. Virksomheten er kjent med problemet og begrunner spredning av
flygeavfall og plastforsøpling i all hovedsak skyldes fugler som plukker fraksjoner av avfall
(leverposteibokser ol.) ut av anleggsområdet. Plastforsøplinga skyldes i all hovedsak at det
blir sortert avfall under sterk vind som medfører at lette fraksjoner virvles opp og fraktes ut
av området på tross av et 14 meter høyt nettinggjerde rundt sorteringsbingen. Gairasmoen
er et område med sterkt vindpåtrykk og særlig fra vest.
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, og heller ikke i tråd med gjeldende tillatelse hvor det kommer frem
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at avfall ikke skal skjemme omgivelsene og adkomstveier. Flygeavfall skal heller ikke oppstå,
jamfør vilkår 1.4.3 i tillatelsen.
Virksomheten er kjent med utfordringene rundt problemet og jobber med avbøtende tiltak.
Ny hall er under oppføring og vil bli tatt i bruk oktober 2020. Da vil all sortering, kverning og
mellomlagring før transport skje innendørs. Virksomheten mener tiltaket i stor grad vil
redusere grunnlaget for flygeavfall og plastforsøpling ved Gairasmoen.
I tillegg ble det opplyst under tilsynet at virksomheten skal innføre nye rutiner for visuell
kontroll av sine uteområder og ved behov ha ryddeaksjoner før vinteren kommer. Det har
tidligere vært vurdert å legge netting over sorteringsbingen, men erfaring fra andre
tilsvarende anlegg gjorde at tiltaket ble forkastet av hensyn til stor fare for at fugler blir
sittende fast.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

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)

Kontrollnummer 2020.231.I.FMTF

Side 6 av 6

