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1. Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Akva Ren AS under tilsyn
19. mai 2016.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Under tilsynet avdekket Fylkesmannen følgende avvik:
1. Virksomheten har ikke utført en dokumentert miljørisikovurdering med hensyn på ytre miljø.
2. Dieseltank og fiskeoljetank er ikke tilknyttet et oppsamlingsarrangement.
3. Tanker og rørsystemer med tilhørende utstyr er ikke underlagt et dokumentert forebyggende
vedlikeholdsprogram.
4. Tanker og rør er ikke merket med innhold.
Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Vi ber Akva Ren AS om en skriftlig redegjørelse innen 30. september 2016 for at avvikene er rettet.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.
Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på tilsynsdagen.
13.6.2016
Dato

Fylkesmannen i Troms
(etter fullmakt)

Lisa Bjørnsdatter Helgason/May-Helen Holm
kontrollører

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

2. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 972302147

Eies av (org.nr): 963772637

Besøksadresse: Industriveien 2, 9062 Furuflaten

Telefon: 77711170

Bransjenr. (NACE-kode): 10.411

E-post: akvaren@akvaren.no

Kontrollert anlegg
Navn: Tankanlegg Djupvik

Anleggsnummer: 1940.0023.02

Kommune: Kåfjord

Saksnummer: 2008/2485-64

3. Bakgrunnen for tilsynet:
Tilsynet var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon på tanklagring av farlige kjemikalier og farlig
avfall.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere at eiere av og ansvarlige for tankanlegg følger forskrift om
tanklagring som trådte i kraft 1. januar 2014 (forurensningsforskriften kapittel 18 «Tanklagring av
farlige kjemikalier og farlig avfall»). Aksjonen skal også bidra til at virksomheter som eventuelt ikke
følger kravene retter opp feil og mangler.
Under tilsynet ble det kontrollert at virksomheten har systematiske tiltak som sikrer at virksomheten
opptrer i henhold til lovgivningen, at de har gjennomført miljørisikovurdering av tanklagringen, har
tilfredsstillende driftsrutiner og overvåkningstiltak for å forebygge og oppdage eventuelle utslipp, har
etablert barrierer for å hindre og begrense eventuelle utslipp, har etablert et forebyggende inspeksjons
og vedlikeholdsprogram for å sikre tilfredsstillende teknisk tilstand, samt en beredskap for å begrense
omfanget av eventuelle utslipp.
Tilsynet ble gjennomført 19. mai 2016, og omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av
sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.
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 de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen i Troms ber om en skriftlig redegjørelse for at avvikene er rettet innen 30. september
2016.
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5. Regelverk og definisjoner





Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
(forurensningsforbudet) og § 11 (utslippstillatelse).
Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
kapittel 11 (farlig avfall).
Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 (plikt til internkontroll) og § 5 (innholdet i det
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon).
Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
kapittel 18 (tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall).

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov (for eksempel overtredelse av krav i
forurensningsloven, og forskrift hjemlet i denne lov 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.
Akva Ren AS er plassert i risikoklasse 3 og skal betale gebyr på kr. 12 500,-.

7. Avvik og anmerkninger
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens tilsyn:
Avvik 1
Virksomheten har ikke utført en dokumentert miljørisikovurdering med hensyn på ytre miljø.
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, annet ledd nr. 6; Forurensningsforskriften § 18-4.
Kommentarer: Virksomheten plikter å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere
risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold. Den som er ansvarlig for
tanklagring og tilknyttede aktiviteter, plikter også å sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen
av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres. For mer informasjon, se «Veiledning til
tankforskriften (M-536/2016)».
Avvik 2
Dieseltank og fiskeoljetank er ikke tilknyttet et oppsamlingsarrangement.
Avvik fra: Tillatelse med vilkår av 5. januar 2011, punkt 3.1.
Kommentar: Dieseltank og fiskeoljetank som sto på kaia var ikke tilknyttet et
oppsamlingsarrangement. I tillatelsen til Akva Ren AS er det satt som vilkår at lagertanker for
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oljeprodukter, syre, m.v. samt ensilasje, må bygges på en slik måte at eventuelle uhell ikke medfører
fare for forurensning av ytre miljø. Det står beskrevet i tillatelsen at hver tank skal utstyres med et
oppsamlingsarrangement som kan samle opp volumet av gjeldende tank. Alternativt kan flere tanker
med likt innhold tilknyttes et felles oppsamlingsarrangement som kan samle opp 110 % av den største
tankens volum. Det ble i tillatelsen av 5. januar 2011 stilt krav om at dette var ferdigstilt innen 1.
september 2011.
Avvik 3
Tanker og rørsystemer med tilhørende utstyr er ikke underlagt et dokumentert forebyggende
vedlikeholdsprogram.
Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-6, punkt d.
Kommentar: Virksomheten har inspeksjon (med sjekkliste) av tanker for lagring av farlige kjemikalier
ved hvert skift. Virksomheten opplyste imidlertid under tilsynet at de ikke hadde et dokumentert
frekvensstyrt vedlikeholdsprogram for tankanlegget, men at slitte deler byttes ut når det trengs. For å
opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende
vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. Det skal også utarbeides
kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. For mer informasjon, se «Veiledning
til tankforskriften (M-536/2016)».
Avvik 4
Tanker og rør er ikke merket med innhold.
Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-6, punkt g.
Kommentar: Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige
steder. Tankene på Akva Ren AS var ikke tilstrekkelig merket med innhold. Syretanken var for
eksempel kun merket med «syre» uten å opplyse om hvilken syre det var snakk om. I henhold til
forurensningsforskriften § 18-6, punkt g, skal merkingen være tydelig og lett forståelig både for
personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.
Anmerkning 1
Manglende skriftlig rutine for tømming av oppsamlingsarrangement
Kommentar: Oppsamlingsarrangement må tømmes for snø om vinteren og for regnvann hele året. Det
foreligger ikke skriftlige rutiner på når, eller hvordan oppsamlingsarrangementet skal tømmes for
nedbør. Virksomheten kunne opplyse under tilsynet at det tok ca. ½ time å tømme
oppsamlingsarrangementet for regnvann, og at det da må skrus opp noen skruer slik at vannet kan
renne fritt ut av «bassenget». Vi mener det bør foreligge rutiner som sikrer at disse skruene blir satt på
plass etter endt tapping av oppsamlingsarrangementet.
Anmerkning 2
Port inn til oppsamlingsarrangement for ensilasje og syre var ikke helt tett.
Kommentar: Under tilsynet kunne vi se at porten inn til oppsamlingsarrangementet for ensilasje og
syre ikke var helt tett. Porten er laget av tremateriale, og det er viktig at virksomheten sikrer at
materialet som benyttes i porten er hensiktsmessig for å sikre at oppsamlingsarrangementet fungerer
etter hensikten ved et eventuelt utslippsuhell.
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