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 Saksbehandler: 
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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skibotndalen 
komposteringsanlegg  
Kontrollnummer: 2018.003.A.FMTR  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Sigleif Pedersen  
 
  

Fra Fylkesmannen i Troms / 
Romssa Fylkkamánni: 
Lisa Bjørnsdatter Helgason  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms 
/ Romssa Fylkkamánni: 
Anne Birte Tennøy 
May-Helen Holm   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skibotndalen 
komposteringsanlegg (Skibotndalen komposteringsanlegg) den 26. september 2018 og 
befaring 12. september 2018. 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 / Romssa Fylkkamánni avdekket 3 avvik og ga ingen 
anmerkning(er) under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Ulovlig deponering av kompostert slam med innhold av plast og flis 
 Driften av komposteringsanlegget har medført plastforurensning 
 Levering av ferdig kompostprodukter ut av anlegget har medført fare for 
plastforurensning 
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Anmerkninger: 
 Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 

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

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
2. oktober 2018 Lisa Bjørnsdatter Helgason Evy Jørgensen 
dato kontrollør  miljøverndirektør 
 Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Storfjord kommune 
 Mattilsynet 
 Avfallsservice AS 
 Remiks AS 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: ORIGO SKIBOTN AS  

Organisasjonsnr.: 916617127  Eies av: 916584865  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Skibotndalen komposteringsanlegg Anleggsnr.:  1939.0016.04 

Kommune: Storfjord  Fylke: Troms  

Anleggsaktivitet: Biologisk behandling av org. avfall   

Tillatelse gitt: 21. desember 2000  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes.  
 
Inspeksjonen ble gjennomført på bakgrunn av alvorlig avvik som ble avdekket etter 
tilsyn ved bedriften den 13. februar 2018. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Plastforurensning    
 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen 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 inspeksjonen 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 inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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3. Oppfølging etter inspeksjonen  
Skibotndalen komposteringsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet 
i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Skibotndalen 
komposteringsanlegg innen 23. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser 
hvordan avvik 2 og 3 er rettet. For avvik 1 må virksomheten sende en konkret 
handlingsplan om oppfølging innen 23. oktober 2018, og dokumentasjon som viser at 
avviket er rettet innen 15. juni 2019.  
 

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/Lisa Bjørnsdatter Helgason. 
  
 
4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik  
Det varsles herved i henhold til forvaltningslovens § 16 om at det vurderes å fatte vedtak 
om tvangsmulkt for å sikre at det ulovlige forholdet blir rettet. Vedtaket vil gå ut på at en 
tvangsmulkt på kr. 1 000 000.- påløper dersom Fylkesmannen i Troms ikke har mottatt 
dokumentasjon innen 23. oktober 2018 på at avvikene er rettet/handlingsplan. For mer 
informasjon, se oversendelsesbrev. 
 
Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningslovens § 73.  
 
 
5. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. 
september 2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Skibotndalen komposteringsanlegg 
bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få 
tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig 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 / Romssa Fylkkamánni. 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.  
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6. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).  
 
 
7. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Ulovlig deponering av kompostert slam med innhold av plast og flis 
 
Avvik fra:  
Forurensningsloven § 7 og avfallsforskriften § 9-7, jf. § 9-2. 
 
Kommentarer: 
Store mengder kompostert slam med høyt innhold av plast og flis er deponert på det 
gamle nedlagte deponiet ved Skibotn kompostanlegg (se bilde 1). Vi har anslått massene 
til en mengde på minimum 1500 m3. Avfall som er lagret mer enn 1 år før det går til 
sluttbehandling, eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling, er 
omfattet av deponiforskriften, og vil derfor kreve særskilt tillatelse. 
 
De komposterte slammassene har høyt innhold av plastavfall, og vi vurderer at denne 
deponeringen i tillegg har medført plastforurensning. Massene vil fortsette å utgjøre en 
forurensningsfare hvis de blir liggende. 
 
Fylkesmannen vil gjøre virksomheten oppmerksom på at vi ser alvorlig på dette avviket. 
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Figur 1. Ulovlig deponering av kompostert slam med høyt innhold av plast og flis 

Avvik 2 
Driften av komposteringsanlegget har medført plastforurensning 
 
Avvik fra:  
Forurensningsloven § 7, utslippstillatelsen av 21.12.2000, interkontrollforskriften § 5-7.  
 
Kommentarer: 
 
Tidligere oppfølging av plastforurensning ved bedriften  
Avvik knyttet til plastforurensning ved Skibotn kompostanlegg ble også gitt ved tilsyn 
den 12. november 2010, 14. mai 2013 og 13. februar 2018.  
 
Som følge av omfanget av plastforurensning, som ble stadfestet ved tilsynet den 13. 
februar 2018, vurderte Fylkesmannen at virksomheten ikke har iverksatt tilstrekkelige 
tiltak for å hindre plastforurensning ved komposteringsanlegget. Virksomheten fikk krav 
om retting, jf. vilkår i tillatelsen. Vi vurderte da at det måtte iverksettes tiltak for å 
utsortere mest mulig plastavfall før kompostering.  
 
Virksomheten opplyste på tilsynet den 26. september 2018, at de nå er i en prosess hvor 
det blir kjøpt inn nytt utstyr for å kunne legge om driften på anlegget, slik at mest mulig 
plastavfall kan fjernes før kompostering. Dette utstyret opplyses å være på plass før 
sommeren 2019.  
 
Vi påpekte i tilsynsrapporten at frem til tiltak for å sortere ut mest mulig plastavfall i 
matavfallet er på plass, måtte virksomheten iverksette strakstiltak for å sikre at plast 
ikke blir spredt i miljøet. 
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Figur 2. Plastforurensning langs veier

 
I tillegg påpekte vi at virksomheten måtte få på plass tilstrekkelige driftsrutiner for å 
hindre spredning av plast, samt regelmessig kontroll/rydding av omkringliggende 
områder gjennom hele året. 
 
Tilsyn 26. september 2018  
Fylkesmannen observerte fortsatt mye plast inne på eiendommen. Det lå mye plast langs 
veier (se bilde 2), utenfor haller (se bilde 3), utenfor sikt ved plasthall (se bilde 4) og 
rundt den siste sikta som var utendørs (se bilde 5).  
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Figur 3. Plastforurensning utenfor haller 

 



Inspeksjonsrapport 2018.003.A.FMTR   Side 9 av 15 
Versjon 2018.02.15

 

 

 
Figur 4. Plastforurensning utenfor sikt ved plasthall 
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Figur 5. Plastforurensning sikt utendørs 

 
I forkant av tilsynet ble det den 12. september 2018 gjennomført en befaring utenfor 
gjerdene ved anlegget. Denne befaringen stadfestet at plast har blitt fraktet ut av 
eiendommen (se bilde 6-7). Vi fant plastforurensning fra komposteringsanlegget langs 
elva, i skogen rundt anlegget og langs veiene i en radius på over 1 km fra anlegget.  
 
Virksomheten kunne ikke fremlegge skriftlige driftsrutiner på tilsynsdagen. På bakgrunn 
av den mengden plast vi fant både inne på anlegget og utenfor, kan vi ikke se at 
virksomheten har fått på plass tilstrekkelige driftsrutiner og tiltak for å hindre spredning 
av plast. Frem til tiltak for å sortere ut mest mulig plastavfall er på plass vurderer 
Fylkesmannen at virksomheten må iverksette strakstiltak for å sikre at plast ikke blir 
spredt i miljøet. 
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Figur 6. Plastforurensning utenfor eiendommen 
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Figur 7. Plastforurensning utenfor eiendommen 

 
Virksomheten informerte om at det hadde blitt gjennomført rydding av plast utenfor 
gjerdet en gang siden sist tilsyn. Denne ryddingen hadde blitt gjennomført i mai/juni. 
Virksomheten kunne ikke fremlegge skriftlig dokumentasjon på hvordan denne ryddingen 
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hadde blitt gjennomført. De kunne heller ikke fremlegge skriftlige rutiner på hvordan 
rydding utenfor gjerdet planlegges i forkant.  
 
Etter forurensningsloven § 7, første ledd heter det at “Ingen må ha, gjøre eller sette i 
verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig...”. I 
forurensningsloven § 7, andre ledd heter det at ”Når det er fare for forurensning i strid 
med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensningen sørge 
for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak 
for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe 
tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å 
motvirke den”.  
 
Vi vurderer at virksomheten ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak for å fjerne eller 
begrense virkningen av inntrådt forurensning. 
 
Plast på avveie er et stort miljøproblem, da det er lite nedbrytbart og blir værende i 
miljøet over lengre tid. Dyr kan dessuten forveksle små plastpartikler med mat, noe som 
kan forårsake blant annet kvelning, fordøyelsesproblemer, falsk metthetsfølelse og indre 
skader.  
 
Fylkesmannen vil gjøre virksomheten oppmerksom på at vi ser alvorlig på dette avviket. 
 
Avvik 3 
Levering av ferdig kompostprodukter ut av anlegget har medført fare for 
plastforurensning 
 
Avvik fra:  
Forurensningsloven § 7. 
 
Kommentarer: 
Ut ifra den mengden plast som vi observerte i ferdig kompost, vurderer Fylkesmannen at 
det også er fare for spredning av plast ved avhending av ferdig kompost ut av anlegget 
(se bilde 8). 
 
Fylkesmannen vil gjøre virksomheten oppmerksom på at vi ser alvorlig på dette avviket. 
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Figur 8. Plastforurensning i ferdig kompost 

 
8. Anmerkninger 
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 
 
9. Andre forhold 
Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumenter for drift av komposteringsanlegget på 
tilsynsdagen. Det ble opplyst at disse lå ved Avfallsservice AS sitt kontor på Galsomelen i 
Nordreisa.  



Inspeksjonsrapport 2018.003.A.FMTR   Side 15 av 15 
Versjon 2018.02.15

 
10. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 
 
 
11. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 
 
 
 


