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MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD OM GODKJENNING

Viser til søknad om godkjenning som komposteringsanlegg fra Origo Skibotn, (Avfallsservice AS).

  

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for 
gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.   

 

  

Saken gjelder
● Origo Skibotn AS, Biproduktnummer 1001287 

Aktuelt regelverk 
● FOR 2007-10-27 nr 1254: Forskrift 27. okt. 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke 

er beregnet på konsum (forskrift om animalske biprodukter)

● Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

 

Hovedinntrykk 
Biproduktregelverket stiller krav til at materiale i et komposteringsanlegg skal bearbeides med
oppvarming i reaktor til 70 °C i en time, hvor største tillatte partikkelstørrelse er 12 mm, jf.
Forordning 1774/2002, vedl. VI, kap 2, bokstav C, punkt 13.
Videre står det i punkt 13a:
"Vedkommende myndighet kan likevel tillate bruk av andre standardiserte prosessparametrer,
forutsatt at en søker kan dokumentere at disse parametrene sikrer den lavest mulige biologiske
risiko"
I 2014 oversendte Avfall Norge rapporter til Mattilsynet med resultater og risikovurderinger knyttet
til valideringsforsøk av behandling av animalske biprodukter i stor-ranker.
Forsøkene ble gjennomført i to komposteringsanlegg i Norge, og utført av Aquateam COWI.
Komposteringsanlegget i Skibotn driftes etter de samme prinsipper som de validerte anleggene.
Mattilsynet fikk vurdert forsøket av Veterinærinstituttet og Bioforsk.
Begge institusjonene og Mattilsynet vurderer at ved å holde temperaturen i kompostrankene på
minst 55 °C i 4 uker ved 3 vendinger av massen, eller tildekking med isolerende lag, og samme 
geometri som i de validerte anleggene, så vil det
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være en fullgod metode for bearbeiding. 
Anlegget i Skibotn oppfyller disse forutsetningene for tilfredsstillende bearbeiding. Anleggets 
driftsinstruks/internkontroll inkludert prøvetakingsplan er nylig revidert og tilpasset for å ivareta 
driften lik de validerte anleggenes prosess.   
   

Vedtak om godkjenning
Anlegget til Avfallservice AS i Skibotn gis godkjenning som komposteringsanlegg med 
aktivitetskode COMP (jf SANCO/7177/2010).
Godkjenningen gjelder kompostering av følgende råstofftyper: 
matavfall (CATW), tidligere næringsmidler (FORM), kompost (COMR (råstoff/produkt)), melk, 
melkeprodukter og råmelk (MICM), andre produkter som feilprodusert fiskefôr (OTHER) og 
kategori 3 biprodukter fra villlfisk (RAW). 
Det presiseres at animalske biprodukter av kategori 3 materiale fra 
næringsmiddelindustri/slakterier ikke kan utgjøre mer enn 10% av råstoffet.
Godkjenningen gjelder også for kompostering av kategori 2 husdyrgjødsel og innhold i 
fordøyelseskanalen (MANU).
Sluttproduktet er kompost (COMR) og kan omsettes som organisk gjødsel eller 
jordforbedringsmiddel, under forutsetning av at gjødselvareforskriftens krav til kvalitet og 
hygienisering er oppfylt.
Godkjenningsnr./biproduktnr. er 1001287. 

Vi har observert:

● Virksomheten har søkt om godkjenning for utendørs storrankekompostering av husholdnings 
og næringsmiddelavfall etter validert metode datert tilbake fra høsten 2014, basert på krav i 
biproduktregelverket. 
Mattilsynet har gjennomført inspeksjoner på avfallsanlegget i forkant av behandlingen av 
søknaden, (siste inspeksjon 07.12.2015). 
 

Se forskrift om animalske biprodukter § 1, forordning (EF) nr. 1774/2002 artikkel 15 Godkjenning 
av biogass- og komposteringsanlegg. 

Mattilsynet vurderer dette slik:

Anlegget Avfallsservice AS driver med kompostering av matavfall og har vært i drift i en årrekke, 
men ikke vært godkjent etter biproduktregelverkets bestemmelser før 03.03.2016 da anlegget ble 
gitt betinget godkjenning frem til 03.06.2016. Noen faktorer måtte forbedres i driften av anlegget før 
permanent godkjenning kunne gis. Vi viser til tilsynsrapport, saksnr. 2015/271449 hvor det fremgår 
hva virksomheten måtte få på plass for at permanent godkjenning skulle kunne utstedes.

I henhold til regelverket skal komposteringsanlegg godkjennes av vedkommende myndighet, jf 
forordning (EF) 1774/2002 artikkel 15.
For å bli godkjent skal komposteringsanlegg:
a) oppfylle kravene i vedlegg VI kapittel II del A (omhandler lokaler),
b) håndtere og bearbeide animalske biprodukter i samsvar med vedlegg VI kapittel II del B og C 
(omhandler rengjøring og desinfisering)
c) kontrolleres av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 26
d) innføre og iverksette metoder for overvåking og kontroll av kritiske kontrollpunkter, og
e) sørge for at råtnerest og eventuell kompost er i samsvar med de mikrobiologiske standardene 
fastsatt i vedlegg VI kapittel II del D.

Mattilsynet har fått dokumentasjon på metode for kompostering, og har ved flere anledninger vært 
på befaring og sett drift av anlegget.
Anlegget driftes på samme måte som anleggene Avfall Norge har validert i valideringsprosjektet. 
Det betyr at vi ikke ser det som nødvendig å be om særskilt vurdering fra kunnskapsstøtte om 
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metoden som blir brukt hos Avfallsservice sitt anlegg i Skibotn.
Vi konkluderer med at virksomheten nå oppfyller de krav som stilles til et komposteringsanlegg for 
å kunne godkjennes etter validert metode.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om animalske biprodukter § 1 Animalske biprodukter , 
forordning (EF) nr. 1774/2002 artikkel 15 Godkjenning av biogass- og komposteringsanlegg.  

 

Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder 
vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket.

Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten.       

Varsel om vedtak om gebyr
Gebyret for Godkjenning av anlegg som behandler animalske biprodukter er fastsatt til kr 3 675,- 
på grunnlag av medgått tid innenfor 5 timeverk opp til 1 dagsverk (med hjemmel i forskrift 13. feb. 
2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 5).
   

Administrasjonsgebyr
For gebyrvedtak som er hjemlet i forskrift av 13.februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for 
særskilte ytelser fra Mattilsynet, legges det til et administrasjonsgebyr på kr 100,– pr faktura (jf. § 
7). Gebyret vil bli innkrevd i ettertid.   

Uttalerett
Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet 
før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er 29.06.2016. Dere har også rett til å få veiledning av 
Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven §§ 11, 18 og 19. 

 

            

Med hilsen

Arne Mjøs
avdelingssjef

Hilde-Merete Johansen
seniorinspektør 

Kopi til:
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Sigleif Pedersen

Vedlegg: 
Uttalelse til varsel om vedtak
Godkjenningsbevis
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UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK
Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Region Nord gitt i rapport datert 20.06.2016 med 
saksnummer 2016/128051 med uttalerett innen 29.06.2016.

Uttalelse fra: ORIGO SKIBOTN

Uttalelse 

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er 
utført / skal utføres. 

□ Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Frist for 
gjennomføring

Uttalelse

Gebyr for godkjenning av 
anlegg som behandler 
animalske biprodukter på kr 
3 675,-

Sted:

Dato:

……………………………………………….

Ansvarlig for virksomheten
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GODKJENNINGSBEVIS / CERTIFICATE OF APPROVAL

Navn / Name: ORIGO SKIBOTN

Adresse / Address: Hovedvegen 62, 9152 SØRKJOSEN

Bedriftsnummer / 
Business number:

972121096

 Godkjenningen omfatter / The business is approved for:
  

Composting plants Approval number: 1001287

Products: COMR, CATW, FORMF, MANU, MIMC, OTHER, RAW

Activity: Category:
COMP 3

  
The business is approved by the Norwegian food safety authorities according to the provisions of 
Regulation EF nr 1774/2002.

Mattilsynet, Region Nord, har gitt godkjenning med hjemmel i forskrift om animalske biprodukter § 
1 Animalske biprodukter.
Dato: 20.06.2016
Vår referanse: 2016/128051

Arne Mjøs
avdelingssjef

Hilde-Merete Johansen
seniorinspektør
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