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Miljødirektoratet stenger ned Finnmark Gjenvinnings deponi for vannbasert borekaks
ved Repparfjord kobbergruver.

PØVEPUNKT: Fra deponiområdet. Foto: Finnmark Gjenvinning
I brev datert 15. februar skriver Miljødirektoratet at de ser alvorlig på at deponiet har
vært driftet i brudd med tillatelsen, og stenger nå ned avfallsselskapets deponi i
Repparfjord.
Miljødirektoratet beskriver situasjonen som alvorlig.
«Miljødirektoratet ser alvorlig på utfordringene med lekkasje av sigevann ut av
deponiet. Det er også alvorlig at Finnmark Gjenvinning ikke har sikret tilstrekkelig
sidetetting av deponiet ved utlegging av bentonittmembranen. Dette gjør at vi er
usikre på om deponiets oppbygging hindrer forurensning til omgivelsene og hvor tett
deponiets side- og bunntetting i realiteten er.»

Flere avvik
Deponiområde: Finnmark Gjenvinning har
deponert vannbasert borekaks i de gamle
kobbergruvene i Repparfjord.
Finnmark Gjenvinning har hatt tillatelse til
å deponere avvannet vannbasert
borekaks i Repparfjord i Kvalsund
kommune siden 8. januar. Tillatelse til
behandlingsanlegget har de hatt siden 13.
desember 2007.
Borekaks er avfall fra oljevirksomhet, og
kommer fra boringen.
I september 2014 gjennomførte Miljødirektoratet en revisjon av virksomheten ved
Finnmark Gjenvinning. Der ble det avdekket fem avvik.
«Et av disse viste til at bedriften hadde oppdaget tydelige tegn på sigevannslekkasje
fra deponieet uten at det var iverksatt konkrete tiltak for å stanse lekkasjen.»
Direktoratet skriver videre i brevet at tilsynet ble fulgt opp med en inspeksjon i mai
2015. Der ble det avdekket seks avvik og gitt en anmerkning.

«Ikke miljømessig forsvarlig»
«Dagens drift og konstruksjon av deponiet er ikke miljømessig forsvarlig og i brudd
med de krav som ble stilt da det ble gitt tillatelse til drift av deponiet i 2009.
Finnmark Gjenvinning fikk varsel om vedtak 9. desember. I e-post til Miljødirektoratet
svarte de at de ikke hadde noen kommentar til varselet.

– Svært kritisk
Rådmann Gunnar Lillebo sier kommunen ser alvorlig på situasjonen.
– SVÆRT KRITISK: Rådmann i Kvalsund
kommune, Gunnar Lillebo ser alvorlig på
vedtaket.
– Dette er selvfølgelig svært kritisk. Det
sier litt i den sammenhengen når
Miljødirektoratet ser alvorlig på saken.
Dersom et selskap, uansett hvilket, ikke
forholder seg til de utslippstillatelser og
instukser de har fått - er dette meget
alvorlig og selskapet må ta
konsekvensene av dette.

– Fra kommunens ståsted er det viktig å ta vare på naturen og vi er bekymret når det
framstår slik det gjør via Miljødirektoratets beskrivelse. Det viser seg at det er ikke
helt uproblematisk å ha et selskap som tar hånd om miljøfarlig avfall.
Lillebo regner med Miljødirektoratet vil undersøke hvorvidt det har kommet
forurensing ut i naturen
– Utifra rapporten tyder det på at det har vært lekkasje. Om det viser seg at det har
vært forurensning er det lite hyggelig og tydelig utenfor tillatelsen.
Lillebo viser til at Miljødirektoratet har ansvar for oppfølging av selskapet og anlegget,
men at kommunen vil følge opp nedsteningen.
– I forhold til den rollen kommunen har som forurensende myndighet skal vi gjøre det
vi kan for å bistå begge partene med avslutningen. For vårt vedkommende blir det å
se til at planen for avslutning går i ordnede og ryddige former.

Faksimile 30. oktober 2014: FD skrev om den første
rapporten fra Miljødirektoratet.
Stans av deponering i 2017
Miljødirektoratet skriver i brevet at selskapet har frist til 1. mai 2016 for å oversende
plan for avslutning og etterdrift av deponiert. Deretter vil det bli fastsatt vilkår for
avslutning av og etterdrift av deponiet.
Deponeringen skal stanses i 2017.

«Deponeringen må stanses innen 1. oktober 2017, og frist for at deponiet skal være
ferdig avsluttet settes til 31. desember 2018.

– Har stoppet deponeringen
Styreleder i Finnmark Gjenvinning, Truls Harald Markussen, sier de jobber utarbeider
en avslutningsplan.
Styreleder i Finnmark Gjenvinning, Truls Harald Markussen, sier de har kjent til
vedtaket en stund.
– Det er trist for vår del, men varselet om vedtaket fikk vi fra Miljødirektoratet for godt
og vel et halvt år siden, så det var ikke noe uventet. Det har vært deponert minimalt
der inne i hele 2015. Etter varselet om stenging har vi ikke deponert noe.

– Alvorlig
FAKTA
Finnmark Gjenvinning (FIG) driver innsamling, mottak og mellomlagring av farlig avfall og
beslektet virksomhet. Videre behandler de avfall fra oljevirksomhet i Barentshavet. Finnmark
Gjenvinning har et behandlingsanlegg for offshoreavfall og et deponi for ordinært avfall ved
Repparfjord i Kvalsund kommune.
FIG har Finnmark, Troms og Nordland som markedsområde, med Finnmark som
hovedmarked.
FIG ble stiftet 1.7.1998 med Franzefoss Gjenvinning AS (35 %) Renor AS (35 %) og Reno
Invest AS (30%).
I 2009 gikk Renor As og Reno Invest ut av eierforholdet.
I dag eies FIG av Franzefoss Gjenvinning As (50%) og Wergeland Halsvik as (50%).
Miljødirektoratet gjennomførte i september 2014 en revisjon av virksomheten ved Finnmark
Gjenvinning der det ble avdekket fem avvik.
Tilsynet i 2014 ble fulgt opp med en inspeksjon av virksomheten i mai i 2015. Det ble da
avdekket seks avvik og gitt en anmerkning.
I brev fra Miljødirektoratet datert 15. februar 2016 stiller Miljødirektoratet krav om at
Finnmark Gjenvinning må stanse deponeringen og avslutte deponiet for vannbasert borekaks
ved Repparfjord gruver.
Kilde: Nettsiden til Finnmark Gjenvinning: www.fgas.no og Miljødirektoratet
Markussen sier avdekkingen av mulige lekkasjer er alvorlig.

– Jeg kan ikke si meg uenig i det, så lenge det er avdekket de mulige lekkasjene som
er avdekket så er det alvorlig.
– Har dere drevet uforsvarlig?
– Vi har drevet i henhold til de forskriftene som var rundt bygging av deponi og de
veilederne som var for bygging av deponi på den tid. Men det viser seg at det ikke
har vært godt nok. Så har det resultert i situasjonen nå hvor man antar at det har
vært lekkasje i sidetettingen på deponiet, og vi har fått forhøyede målinger i
sigevannet.
– Betyr det at det kommer forurensning ut i naturen?
– Nei, ikke utover det som er forsvarlig. Ut fra den mistanken om lekkasje som er nå
så kan ikke vi fortsette å fylle opp og se på at det fortsatt vil være noe utlekking. Men
så lenge vi gjør de tiltakene vi skal nå, så vil jo den lekkasjen stoppe opp. De
målingene som har vært nå den siste tiden har vært bedre resultater enn de som var
for et års tid siden. Så resultatene har vært bedre siden det.

Utarbeider avslutningsplan
– Nå har vi fått engasjert konsulenter for å utarbeide en avslutningsplan. Så forholder
vi oss til de tidsfristene vi har fått fra Miljødirektoratet.
– Dere har ikke kommet med innsigelse på avgjørelsen?
– Nei, det gjør vi ikke. Vi kommer til å forholde oss til de tidsfrister som
Miljødirektoratet ga oss.
– Vil dere ha deponering fram til da?
– Vi må ha en avslutning, og for å få til det må vi kjøre inn noe masse for å få
terrenget til å bli riktig. Slik at vi får riktig avrenning, og at det ikke går noe mere vann
inn i deponiet. Hvilke masser som skal kjøres inn det er ikke avklart ennå. Men vi har
jo lov til å deponere der fram til … men det kommer ikke noe mer masser inn fra
Barentshavet nå så vi må se hva slags annen type masse vi finner. Eventuelt blir det
bare ren steinmasse vi fyller slik at vi får dandert terrenget. Det tar vi en avgjørelse
på med Miljødirektoratet.

