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Tilsyn ved Gairasmoen avfallsanlegg - oversendelse av
tilsynsrapport
Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Gairasmoen avfallsanlegg 17. september 2014. Vedlagt
følger en rapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet og de funn som ble gjort.
Oppfølging etter tilsynet
Virksomheten plikter å sørge for at avviket som er beskrevet i tilsynsrapporten rettes opp.
Frist for å sende inn dokumentasjon på at avviket er rettet er 1. mai 2015.
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.
Tilsynsrapporten og gebyrkravet er rettet til Finnmark Miljøtjeneste AS, siden deponiet på
Gairasmoen fortsatt anses å være i avslutningsfasen, jf. anmerkning 1 i tilsynsrapporten.
Dersom virksomheten og kommunen er enige om at det likevel er kommunen som er rette
adressat her, ber vi om snarlig tilbakemelding om dette.
Med hilsen
Stig Moen
seksjonsleder

Johannes Abildsnes
overingeniør

Vedlegg: Tilsynsrapport
Kopi til:
Porsanger kommune

Rådhuset

9712

Lakselv

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 Gairasmoen avfallsanlegg
05.09 2014

Virksomhetens adresse
Laatasveien, 9700 Lakselv

Anleggsnummer
2020.0015.02

Organisasjonsnummer
876816652

Kontrollnummer
2014.008.I.FMFI

Telefon

Anleggsaktivitet
Deponi

47 86 43 00
E-post
fimil@fimil.no

Til stede under tilsynet:
Fra Finnmark Miljøtjeneste AS:
Atle Michael Hove
Bjørnar Mikkelsen
Per Gunnar Johansen

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Johannes Abildsnes
Stig Moen

Fra Porsanger kommune:
Rudi Larsen
Oppsummering av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført ved samtale og gjennomgang av framlagt dokumentasjon, samt
befaring på anlegget.
Fylkesmannen avdekket følgende avvik under tilsynet:
1. Ureglementert utendørs lagring av farlig avfall
og har følgende anmerkninger:
1. Virksomheten har ikke utarbeidet et tilstrekkelig overvåkingsprogram for sigevann,
overflatevann og grunnvann
2. Renseanlegg for sigevann er ikke etablert
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover 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 avdekket ett avvik under tilsynet.

Avvik 1:
Ureglementert utendørs lagring av farlig avfall
Avvik fra:
Avfallsforskriften §§ 1-5 og 11-5.
Kommentar:
Ved betonghallen var det lagret isolerglass og noen oljekanner utendørs. På avfallsplassen
var det også mellomlagret en del EE-avfall utendørs.
I henhold til avfallsforskriften skal områder hvor farlig avfall lagres være skjermet mot ytre
påvirkning (slik som vær og vind og ferdsel av kjøretøyer etc.), og på tett dekke for å hindre
avrenning til grunn.
For å rette avviket må alt av farlig avfall, herunder isolerglassvinduer, spillolje og EE-avfall
enten flyttes under tak og på tett dekke, eller oppbevares i konteiner med tak/lokk.
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3. Anmerkninger
Fylkesmannen har to anmerkninger:

Anmerkning 1:
Det er ikke utarbeidet et tilstrekkelig overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann
og grunnvann
Kommentar:
Deponiet på Gairasmoen ble avsluttet og tildekket i 2011, 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 9. august 2011.
Virksomheten viste til at de i løpet av de siste årene har gjennomført en viss overvåking av
sigevann og grunnvann. 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 knyttet til vår inspeksjon og
godkjenning av avslutningen av deponiet, jf. vilkår 3.8, 3.9 og 5.4 i vårt pålegg.

Anmerkning 2:
Renseanlegg for sigevann er ikke etablert
Kommentar:
Som det framgår av Fylkesmannens pålegg om avslutning og etterdrift datert 9. august 2011
er det krav om at sigevannet fra deponiet skal samles opp og renses. Porsanger kommune
har meddelt at de, i stedet for å etablere renseanlegg for sigevann, ønsker å basere seg på
en beredskapsplan der et renseanlegg for sigevann kan bygges på kort tid i tilfelle
overvåking av deponiet skulle påvise grunnvannsforurensning av betydning
Fylkesmannen har valgt ikke å føre dette som et avvik i forbindelse med tilsynet, men følger
opp dette som en egen sak, jf vårt brev til Porsanger kommune 8. september 2014, med kopi
til Finnmark Miljøtjeneste.

3. Andre forhold
Deponiet på Gairasmoen omfatter en deponicelle som er avsluttet og tildekket i 2011.

4. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for tilsynet var:
 Vedtak fra Fylkesmannen datert 9. august 2011 om krav til avslutning og etterdrift av
deponiet på Gairasmoen
 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)

