FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKÁMANNI
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler

Telefon

Fritz Rikardsen

77 64 22 34
e-post fri@fmtr.no

Vår dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark.

22.05.2006

2006/2291 - 0

Deres dato

Deres ref.

Senja avfallselskap IKS, Buktamoen
9321 Moen

Oversendt rapport etter tilsyn 10.mai 2006
Vedlagt sendes rapport etter tilsyn 10.mai. Det er satt en frist til 20.juni 2006 for skriftlig
tilbakemelding til oss om hvordan tiltak vil bli iverksatt for å rette opp forholdene som er
anmerket.
Siden forrige tilsyn ble utført i mars 2004, er det flyttet noe om på mottak av farlig avfall og
gjennomført bedre merking av mottaksområdene. Fra mottaket på Buktamoen sendes farlig
avfall for videre håndtering til anlegget på Botnhågen. Store enkeltfraksjoner som CCA og
kreosotimpregnert trevirke, sendes fra Buktamoen direkte til flising og forbrenning i
godkjente anlegg.
Ved siden av den store hallen er det planlagt mottaksområde med asfaltert flate og oppsett av
flere restavfallscontainere, for å effektivisere og forbedre sortering av avfall.

Med hilsen

Trond Skotvold ef
fylkesmiljøvernsjef

Telefon:
776 42000

Telefaks:
776 42139

Børge Holte
fagsjef

Postadresse:
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Strandvegen 13

E-postadresse:
postmottak@fmtr.no
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Inspeksjonsrapport
Informasjon om virksomheten
Navn: Senja avfallselskap IKS, Buktamoen

Organisasjonsnr.: 931 004 816
Telefon/e-post: 77 83 06 70

Besøksadresse: Avfallsanlegget Buktamoen

Dato: som i oversendelsesbrevet

Kommune/kommunenr.: 1924 Målselv

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten: Dagfinn Teigen

Fra fylkesmannen: Fritz Rikardsen

Rapportens innhold
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema
ble kontrollert:
Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarering, viderelevering.

Resultater fra kontrollen
Det ble avdekket totalt 1 funn, bestående av 1 anmerkning1, under kontrollen. Funnene er beskrevet i
vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen
Karlsøy kommune gir en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at anmerkningen vil bli brakt i orden og
redegjør for tiltakene som blir iverksatt for å forbedre forholdene.
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 20. juni 2006.

1

Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i
utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og
sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

-

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:
PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast),
XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.
Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at
krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.
Det samme gjelder for PCB - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.
Isolasjonsmaterialer med bromerte flammehemmere (BFH) er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene
bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale.
Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.
EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike
komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.
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Vedlegg til inspeksjonsrapport (Senja avfallselskap IKS, Buktamoen 10.mai 2006)
Anmerkning 1:
Senja avfallselskap IKS, Buktamoen
-

er ikke tistrekkelig kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere

-

etterspør ikke informasjon fra avfallsleverandør av bygg- og rivning om de har slikt avfall

-

etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert

Utfyllende kommentarer
Det er ikke i tilstrekkelig grad gjort kjent i organisasjonen hvilke avfallstyper (utenom EE-avfall)
som kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH). Det framgår av orienteringen som ble gitt
på mottaket, at det ikke er sortert ut slike fraksjoner siste året.
Senja avfallselskap vil i det videre arbeidet som gjøres mot kunder/entreprenører/avfallsbesittere,
ta opp dette forholdet og diskutere systemer for hvordan sortering/håndtering kan løses ved kilden
og i mottaket.

