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Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Miljøvernavdelinga  

Statens Hus  

9815 VADSØ  

Att: May-Helen Holm 

 

Oppdatert risikovurdering for mellomlagring av utendørs ballelager Origo Skibotn AS 
(etterspurt dokumentasjon for behandling av tidligere innsendt søknad) 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber Origo Skibotn AS om å sende inn en oppdatert 
risikovurdering for mellomlagring av utendørs ballelager, og gi en utfyllende beskrivelse av de 
erfaringer som er gjort med denne type mellomlagring gitt i midlertidig tillatelse av 15. desember 
2015. 

Utelageret ble avviklet første kvartal 2020 da siste lass ble sendt til forbrenning hos Kvitebjørn Varme 
AS i Tromsø som en del av vinterbrensel til oppvarming av Tromsø by 

 

Erfaringene med denne lagringen har vært udelt positiv da det ikke har vært noe problemer med 
ballelageret. 

• De asfalterte flatene der ballene har vært lagret på har fungert som oppsamling av nedbør og 
kontroll på avvrenning til ytre miljø (samlet opp i avløpssystem til rensedam) 

• Lukt fra rundballer har vært minimal, gjennom gode driftsrutiner har man sørget for å unngå 
at skadede baller er blitt lagret ute og derigjennom unngått ødelagte baller med tilgang til 
oksygen og nedbør som kunne ha forårsaket lukt. 

• Selvantenning av rundballer har heller ikke forekommet i perioden fra etablering av 
ballelageret og til avslutningen av dette. Igjen gode driftsrutiner har hindret tilførsel av 
skadede baller som igjen kunne resultere i reaksjon med oksygen og utvikling av varme i 
ballene som kunne medføre selvantenning. 

• Skadedyr som fugler og gnagere har ikke hatt tilgang direkte til lagrede baller da dette har 
blitt dekket til med nett fortløpende under etableringen. Dette har igjen ført til lite flygeavfall 
og ingen brekkasje på utendørs ballelager. 

 

Legger ved oppdatert Risikovurdering – Mellomlagring av emballert avfall samt Risikomatrise 

 

Med vennlig hilsen 

Martin Torheim 

Origo Skibotn AS 
Daglig leder 
epost: martin.torheim@remiks.no 
tlf.77601900 / 95752286 


