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Deres ref

Deres dato

Vår ref
Sak 2011/2991
Ark 470

Vår dato
09.02.2015

Saksbehandler/direkte telefon: Johannes Abildsnes - 78 95 05 80

Tilsyn ved Finnmark Ressursselskap - oversendelse av
tilsynsrapport
Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Finnmark Ressursselskap 17. september 2014. Vedlagt
følger en rapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet og de funn som ble gjort. Vi
beklager den seine oversendelsen.
Vedtak om tilsynsgebyr
Det vil bli innkrevd et gebyr på tilsynet på kr 11 600, i medhold av forurensningsforskriften §
39-7. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyrets størrelse kan
påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er 3 uker. En eventuell klage sendes til
Fylkesmannen i Finnmark.
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.
Med hilsen
Stig Moen
seksjonsleder

Johannes Abildsnes
seniorrådgiver

Vedlegg: Tilsynsrapport
Kopi til:
Kvalsund kommune

Rådhusvn. 18

9620

Kvalsund

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 70

E-post:
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
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Rapport fra tilsyn ved Grøtnes avfallsdeponi
17.09 2014

Virksomhetens adresse
Grøtnes, 9620 Kvalsund

Anleggsnummer
2017.0016.04

Organisasjonsnummer
972134473

Kontrollnummer
2014.007.I.FMFI

Telefon

Anleggsaktivitet
Deponering

48 09 66 00
E-post
postmotttak@finnress.no

Til stede under tilsynet:
Fra Finnmark Ressursselskap AS:
Arnljot Nilsen
Kjetil Solvang
Kristine Meyer
Mads Isaksen

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Johannes Abildsnes

Oppsummering av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført ved samtale og gjennomgang av framlagt dokumentasjon, samt
befaring på anlegget.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet, men har følgende anmerkning:
1. Det er ikke utarbeidet et tilstrekkelig overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann
og grunnvann
Anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3 i rapporten.
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1. Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var en del av en landsomfattende tilsynsaksjon ved avfallsdeponier. Tilsynet
fokuserte i første rekke på sigevannshåndtering og deponigasshåndtering.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere at kravene i deponiregelverket og
utslippstillatelser/vedtak følges opp av avfallsdeponiene. Tilsynet har også hatt som mål å
bevisstgjøre både myndigheter og deponiansvarlige om betydningen av å ha gode
håndteringsløsninger for å redusere utslippene av deponigass og helse- og miljøfarlige
stoffer fra sigevann. Det er her viktig at effekten av valgte løsninger kan dokumenteres
gjennom overvåkingsdata.
Tilsynsrapporten omhandler avvik og forhold som ble konstatert under tilsynet. Den gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Forhold som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men
som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

3. Anmerkninger
Fylkesmannen har én anmerkning:

Anmerkning 1:
Det er ikke utarbeidet et tilstrekkelig overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann
og grunnvann
Kommentar:
Deponiet på Grøtnes ble avsluttet og tildekket i 2013, men Fylkesmannen har ikke foretatt
sluttinspeksjon og skriftlig godkjent at kravene for avslutning er oppfylt. Deponiet anses
derfor å være i avslutningsfasen i henhold til Fylkesmannens pålegg om avslutning og
etterdrift datert 25. mars 2011.
Virksomheten viste til at de i løpet av de siste årene har gjennomført en viss overvåking av
sigevann. Virksomheten har imidlertid ikke utarbeidet et tilfredsstillende overvåkingsprogram
for etterdriftsfasen, i henhold til vilkår 3.9 og 5.4 i Fylkesmannens pålegg.
Fylkesmannen har valgt ikke å føre dette som et avvik i forbindelse med tilsynet, men vil
følge dette særskilt opp i forbindelse med krav til dokumentasjon i forbindelse med vår
kommende inspeksjon og godkjenning av avslutningen av deponiet, jf. vilkår 3.8, 3.9 og 5.4 i
vårt pålegg.
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4. Andre forhold
Deponiet på Grøtnes omfatter en deponicelle som ble avsluttet og tildekket i 2013.

5. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for tilsynet var:





Vedtak fra Fylkesmannen datert 25. mars 2011 om krav til avslutning og etterdrift av
deponiet på Grøtnes
Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

