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Delvis lukking av avvik – Skibotn kompostanlegg
Fylkesmannen viser til vedtak om tvangsmulkt datert 19.08.2009 der det gis en todelt
tvangsmulkt knyttet til tre ulike brudd på virksomhetens utslippstillatelse av 21.12.2000.
Frist for gjennomføring av tiltak for å redusere mengden flygeavfall og luktemisjon (avvik 1
og 3) fra Avfallsservice AS sitt kompostanlegg i Skibotndalen var satt til 15.12.2009.
Ved kontroll på anlegget samme dag fant Fylkesmannen at nødvendige tiltak for å lukke
avvikene var gjennomført.
Avvik 1: Det er ikke etablert tilstrekkelige tiltak for å stanse genereringen av flygeavfall
fra revne plastposer for matavfall.
Avvik 3: Det er ikke gjennomført tilstrekkelige tiltak for å dempe generering av
sjenerende lukt fra anlegget.
Avvik 1 anses lukket ved at det er etablert et vindsikt som skal skille potensielt flygeavfall fra
komposten. Etter ordinær sikting sitter man igjen med tre fraksjoner; rå kompost som skal til
neste komposteringsfase, fraksjon mellom 15-50 mm som benyttes til biohud og fraksjon over
50 mm som gjenbrukes i bunn av ny ranke. De to sistnevnte fraksjoner kjøres gjennom
vindsikten før gjenbruk. Sikting skjer innendørs. Sikterest (flygeavfall) sendes til forbrenning.
Avvik 3 anses lukket ved at virksomheten har utvidet sitt komposteringsareal samt at det i
samarbeid med ekstern konsulent (Bioforsk) er utarbeidet ny driftsinstruks for
komposteringsprosessen. Arealutvidelsen tillater at komposteringen kan foregå i mindre
ranker, noe som gjør det lettere å styre og optimalisere prosessen. Driftsinstruksen angir
rutiner for kontroll med nøkkelparametere for styring av komposteringsprosessen. Målet er at
en optimalisert prosess skal avgi mindre lukt.
Fylkesmannen vil fortløpende følge opp virksomheten for å se om tiltakene har den ønskede
effekt.
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Det ble ved kontrollen observert en del flygeavfall rundt anlegget. Vi antar at dette
hovedsakelig stammer fra tiden før vindsikten ble tatt i bruk. Det er imidlertid
virksomhetens ansvar at det blir foretatt en kontinuerlig opprydding av denne typen
avfall i terrenget rundt anlegget. Fylkesmannen forventer at det ryddes opp ved første
anledning.
Kontrollgebyr:
Skibotn kompostanlegg er plassert i risikoklasse 3, jfr. Fylkesmannens vedtak av 07.02.2008.
I medhold av forurensningsforskriften § 39-6 vil det bli innkrevd et kontrollgebyr på kr
11.100,-. Faktura vil bli oversendt av Statens forurensningstilsyn.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker etter at
dette brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og
skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må
derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis SFT imøtekommer klagen, vil det
overskytende beløp bli refundert.
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