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1. Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos HRS Metallco AS avd.
Tromsø under tilsynet 27.06.16.
Denne rapporten er endelig.
Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 5 anmerkninger under inspeksjonen.
Under tilsynet avdekket Fylkesmannen følgende avvik:
1. Miljøsaneringen er ufullstendig
2. Området til virksomheten mangler delvis inngjerding
3. Leveringsplikt for farlig avfall overholdes ikke
4. Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Vi ber HRS Metallco AS avd. Tromsø om en skriftlig redegjørelse innen 25. september 2016 for at
avvik 1,3 og 4 er rettet, og en plan på hvordan avvik 2 skal rettes til samme dato. Oppfølgingen etter
inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på tilsynsdagen.
29.8.2016
Dato

Fylkesmannen i Troms
(etter fullmakt)

May-Helen Holm /Lisa Bjørnsdatter Helgason
kontrollører

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

2. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 999632890

Eies av (org.nr): 974683466

Besøksadresse: Skavdalsveien 6, 9409 Harstad

Telefon:

Beliggenhetsadresse: Ringveien 88, 9018 Tromsø
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320

E-post: firmapost@hrsmetallco.no

Kontrollert anlegg
Navn: HRS Metallco AS avd. Tromsø

Anleggsnummer: 1902.0255.02

Kommune: Tromsø

Saksnummer: 2016/4797-5

3. Bakgrunnen for tilsynet:
I 2015 utførte Fylkesmannen en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot biloppsamlingsplasser. HRS
Metallco AS avd. Tromsø ble ikke tatt med i denne aksjonen da det var lite drift på anlegget på
daværende tidspunkt. Driften er nå økt slik at det var naturlig for Fylkesmannen å følge opp
virksomheten. Hensikten med kontrollen er å undersøke om behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy
praktiserer en forsvarlig miljøsanering av kjøretøyene i henhold til tillatelsen og avfallsforskriften.
Tilsynet ble gjennomført 27. juni 2016, og omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av
seniorrådgiver KS og saneringsansvarlig, og befaring på anlegget.
Tilsynet inngår også som en del av miljøvernmyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldende krav
med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Tilsynet fokuserer på overholdelse av krav og rapporten
beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Følgende områder ble dekket
under inspeksjonen:








Miljøsanering.
Forsøpling eller forurensning til omgivelsene.
Fast dekke.
Oljeutskiller.
Håndtering av farlig avfall.
Avviksbehandling.
Risikovurdering.

Fylkesmannen har under tilsynet ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

4. Oppfølging etter tilsynet
Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen i
Troms ber om en skriftlig redegjørelse innen 25.9.16 for at avvik 1,3 og 4 er rettet, og en plan på
hvordan avvik 2 skal rettes.
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5. Regelverk og definisjoner





Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
første ledd/andre ledd og § 29.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
kapittel 4 om kasserte kjøretøy og kapittel 11 om farlig avfall.
Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.
Lov av 1.september 1977 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet
i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i
virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i
tillatelsen.
HRS Metallco AS avd. Tromsø er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3, og skal betale et gebyr på NOK
12 500,-.

7. Avvik og anmerkninger
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens tilsyn:
Avvik 1
Miljøsaneringen er ufullstendig
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1
Tillatelsen av 9.3.2012, punkt 6
Kommentarer:
Det er ikke etablert rutiner/opplæring for fjerning av Hg-komponenter. Virksomheten har etablert en
liste over biler som inneholder Hg-komponenter, men listen er ikke gjort kjent for ansvarlig for
sanering. Ved tilsynet kom det tydelig frem hos ansvarlig for sanering at ingen biler har vært sjekket
for Hg-komponenter.
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Avvik 2
Området til virksomheten mangler delvis inngjerding
Avvik fra:
Tillatelsen av 9.3.2012, punkt 7.1
Kommentar:
Det mangler gjerde på deler av området. I tillatelsen punkt 7.1 står det at virksomheten skal sørge for
at uvedkomne hindres adgang. Ved manglende gjerde kan uvedkomne fritt ta seg inn på området.
Ved fri ferdsel inn til området, vil uvedkomne ha tilgang til container for farlig avfall. Da er det
problematisk at containeren er ulåst (jf. avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig
avfall).
Avvik 3
Leveringsplikt for farlig avfall overholdes ikke
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-8
Kommentar:
KFK-gass har stått mellomlagret hos virksomheten mer enn 12 måneder. Ifølge
avfallsforskriften skal virksomheter, hvor det oppstår farlig avfall over 1 kg, levere dette til godkjent
mottak minst en gang pr. år. Fylkesmannen presiserer at grensen på 1 kg gjelder samlet mengde farlig
avfall.
I tillegg observerte vi en dunk med oljefilter som operatør mente ikke var tømt innen
leveringsplikttiden. Det kunne heller ikke fremlegges deklarasjon. Men etter å ha sett på
egenrapportering og sjekket avfallsdeklarering, ser vi at det er registrert inn 114 kg oljefilter 24.
november 2015. Dette er dog registrert fra HRS Metallco Harstad. På egenrapporten fra Tromsø står
det at det er innlevert totalt 1400 stk. oljefilter fordelt på HRS Metallco og Perpetuum Miljø AS. Det
høye antallet får vi ikke til å stemme med antallet bilen mottatt samme år på 125, og antall kilo som er
registrert inn i avfallsdeklarering. Det er samtidig i følge egenrapporteringen levert inn 380 oljefilter
fra HRS Metallco, Harstad, for 2015. Vi ønsker derfor en redegjørelse for deklarering med hensyn på
oljefilter.
Avvik 4
Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5
Kommentar:
Emballasje for farlig avfall er ikke merket med innhold eller avfallskode. For å oppnå forsvarlig
lagring skal farlig avfall merkes med innhold eller avfallskode.
Anmerkning 1:
Ansatte kjenner ikke til innhold i tillatelsen
For å drifte etter de vilkår satt i tillatelsen, må de ansatte som jobber med aktivitet tilknyttet
tillatelsen, ha kjennskap til innholdet i denne.
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Anmerkning 2:
Liste over hva som skal ut av bilen er ikke tilgjengelig ved saneringssted
For å sikre at sanering av bilene er fullstendig er det viktig at de ansatte har en liste over hva som
skal tas ut av bilen ved saneringsstedet. Virksomheten har laget en liste, men den er ikke gjort
synlig ved saneringssted.
Anmerkning 3:
Ikke alle virksomhetens aktiviteter er risikovurdert
Det er ikke utført en risikovurdering av mottak og lagring av usanerte kjøretøy med særlig skade
eller som av annen årsak utgjør en forurensningsfare.
Anmerkning 4:
Sjekkliste for kontroll av pressvæske mangler
For å sikre at rutine for kontroll av pressvæske blir fulgt, kan utarbeidelse av en sjekkliste være et
hjelpemiddel. Karet for oppsamling av pressvæske står utsatt til for nedbør, og det blir derfor viktig
å tømme karet etter endt arbeidsdag ved pressing. En sjekkliste vil da være en god påminner om
oppgaven.
Anmerkning 5:
Avvik basert på ytre miljø er ikke registrert for virksomheten
Under intervjuet kom det frem at for eksempel brudd på hydraulikkslanger, som igjen kan føre til
utslipp, ikke regnes som avvik. Det er viktig at virksomheten setter riktige kriterier på hva som
regnes som avvik med hensyn på ytre miljø.
Andre forhold:
Virksomheten stenger i henhold til åpningstider satt i tillatelsen. Men det kom frem under tilsynet at
det ofte arbeides på området etter dette tidspunkt. Hvis virksomheten arbeider med støyende
aktivitet utover det tillatelsen har satt krav om, så skal dette varsles jf. punkt 1.3 i tillatelsen.
Virksomheten må videre forholde seg til bestemmelsene satt i kommunes reguleringsplan for
området, også driftstid.

5

