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Tilsyn ved Senja Avfall Miljø AS - Biloppsamling, Bergneset
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Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Bernt Karolius
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Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
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Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
og Finnmark:
Johannes Abildsnes

Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Senja Avfall Miljø AS - Biloppsamling,
Bergneset den 23.09.2020. 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 6 avvik og ga 3 anmerkning(er) under tilsynet.
Avvik:
Utslipp av oljeforurensning til grunn
Virksomheten tar imot avfallsfraksjoner som tillatelsen ikke dekker
Virksomheten mangler skriftlig rutine for sanering av båter og arbeidsbrakker/flyttbare bygg
Virksomheten leverer ikke farlig avfall i henhold til avfallsforskriften
Miljørisikovurderingen er mangelfull
Usanerte biler stables i høyden
Anmerkninger:
Kontroll av biler med Hg-komponenter kan forbedres
Virksomheten har hull i gjerde rundt anlegget
Virksomheten mangler dokumentasjon på kontroll av fast dekke

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

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

19. oktober 2020
dato

May-Helen Holm
Per Kristian Krogstad
kontrollør
seksjonsleder
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi av rapporten sendes til:
 Balsfjord kommune

Kontrollnummer 2020.358.I.FMTF

Side 2 av 9

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Senja Avfall Miljø AS avd Balsfjord
Organisasjonsnr.: 991921656

Eies av: 913230566

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Kontrollert enhet
Navn:

Senja Avfall Miljø AS- Biloppsamling, Bergneset

Anleggsnr.: 5422.0057.03

Kommune: Balsfjord

Fylke: Troms og Finnmark

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Tillatelse gitt: 15.01.2007

Sist endret: 28.05.2018

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Tilsynstema
 Avfall
 Dekke
 Sanering
 Mellomlagring






Mottak
Risikovurdering
Avvikssystem
Oljeutskiller

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.
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3. Oppfølging etter tilsynet
Senja Avfall Miljø AS avd. Balsfjord plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen
20. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16.
september 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 Senja Avfall Miljø AS avd. Balsfjord 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 ellers 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
Utslipp av oljeforurensning til grunn
Avvik fra:
Forurensningsloven § 7
Kommentarer:
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Under tilsynet observerte vi oljeflekker på område uten fast dekke. Det lagres maskindeler
her, og utslipp av olje kan komme fra vedlikeholdsarbeid på maskindelene. Virksomheten
må fjerne oljeforurensningen, og mellomlagre utstyr og maskiner på en slik måte at det ikke
fører til utslipp til grunn.

Bilder av oljesøl

Avvik 2
Virksomheten tar imot avfallsfraksjoner som tillatelsen ikke dekker
Avvik fra:
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Tillatelse av 25.november 2003, vilkår 1
Kommentarer:
Virksomheten tar imot batteribanker (blyakkumulatorer). Det er ikke åpning for mottak av
denne typen avfallsfraksjon i tillatelsen for mottak og behandling av jern/metall, og mottak
og mellomlagring av EE-avfall.
Avvik 3
Virksomheten mangler skriftlig rutine for sanering av båter og arbeidsbrakker/flyttbare bygg
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Kommentarer:
Virksomheten mangler skriftlig rutine som beskriver sanering av båter og
arbeidsbrakker/flyttbare bygg. En slik rutine skal sikre at saneringen utføres i henhold til
krav i tillatelse.
Avvik 4
Virksomheten leverer ikke farlig avfall i henhold til avfallsforskriften
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11 - 8
Kommentarer:
Virksomheten har mellomlagret oljefilter og bremsevæske i over 1 år. Det farlige avfallet skal
leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntrer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1
kg.
For blybatterier på kjøretøy så det ut til at noen av deklareringene er skrevet ut på Senja
Avfall Miljø AS avd. Botnhågen. Virksomheten må deklarere avfallet på rett produsent.
Avvik 5
Miljørisikovurderingen er mangelfull
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6, tillatelse av 15. januar 2007, vilkår 8.1, tillatelse av
25.november 2003 vilkår 6.1
Kommentarer:
Virksomheten har en miljørisikovurdering fra 02.02.2016. Det er ikke dokumentert at
miljørisikovurderingen er revidert siden 2016. Virksomheten har heller ikke risikovurdert
alle forhold ved anlegget.
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Eksempler på forhold som ikke er risikovurdert;
 Oljeutskiller
 Kvalitet på fast dekke og tilhørende vedlikeholdsplan
 Hg-brytere
 Mellomlagring av maskindeler (oljesøl)
 Mellomlagring av usanerte biler i høyden
Avvik 6
Usanerte biler stables i høyden
Avvik fra:
Avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1, punkt 5
Kommentarer:
Usanerte biler var stablet i høyden ved virksomheten. Se bilde.
Dette er brudd på avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1, punkt 5: «Oppbevaring og
behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på
komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes».
I tillegg øker faren for utslipp, da det er større risiko for at beholdere med væske ødelegges.
Virksomheten fortalte at noen av bilene var svært skadet ved mottak, og at bilene
mellomlagres på fast dekke. Virksomheten må risikovurdere mellomlagringen.
Mellomlagring av usanerte biler i høyden:
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7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
Kontroll av biler med Hg-komponenter kan forbedres
Kommentarer:
Virksomheten har en liste som beskriver hvilke biler som inneholder Hg-brytere. Vårt
inntrykk under tilsynet var at årsmodell ikke var skrevet ned for alle biler. Årsmodell er en
viktig opplysning når man skal sjekke om bilen inneholder Hg-komponenter. Rutinene for
kontroll kan forbedres.
Anmerkning 2
Virksomheten har hull i gjerde rundt anlegget
Kommentarer:
Det er hull i gjerdet rundt anlegget. Virksomheten har i sin handlingsplan skrevet at hull i
gjerdet skal repareres før vinteren.
Anmerkning 3
Virksomheten mangler dokumentasjon på kontroll av fast dekke
Kommentarer:
Virksomheten sier at det utføres kontroll av fast dekke, men detter er ikke dokumentert.

8. Andre forhold

Virksomhetens tillatelse for EE-avfall er over 10 år gammel. Driftes anlegget etter tillatelsen,
eller bør det gjøres endringer i tillatelsen? Fylkesmannen kan tilbakekalle eller endre
tillatelsen når det har gått 10 år siden tillatelsen ble gitt (jf. Forurensningsloven § 18).

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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10.Informasjon til virksomheten

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