Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Tromsø Mekaniske AS
Dato for inspeksjonen: 28.4.2011
Rapportnummer: 2011.014.I.FMTR
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/4442
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Daglig leder Mikhail Zhilyaev
Roy Andreassen
Ivar Berg
Xxxx

Fra Fylkesmannen:
Evy Jørgensen
Johannes Abildsnes

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Tromsø
Mekaniske AS under inspeksjonene 8. 4 og 28.4.2011.
Fylkesmannen avdekket 3 avvik under inspeksjonen.
Avviket er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Tromsø Mekaniske AS om en skriftlig bekreftelse innen 15. august 2011 på at
avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Tromsø 6. juli 2011

Evy Jørgensen
fagansvarlig

Johannes Abildsnes
kontrollør

Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr:
Besøksadresse: Skansegata 1, 9008 Tromsø

Telefon: 77 66 26 10

Bransjenr. (NACE-kode):

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Tromsø Mekaniske AS

Anleggsnr:

Kommune: Tromsø

Anleggsaktivitet: Skipsverft

Fylke: Troms

Risikoklasse:

Tillatelse sist oppdatert: 1996

Saksnr: 2007/4442

Tromsø Mekaniske AS har utført miljøundersøkelse på eiendommen der skipsverftet driftes. Det er
påvist forurenset grunn på området og sjøbunnen utenfor er sterkt forurenset. Det er i dag fokus på
driftsrutiner ved spyling av båter ved verftet. Dette følges opp som egen sak. Dette tilsynet har fokus
på rutiner for håndtering av farlig avfall på området.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
x
Hvor oppstår farlig avfall
x
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
x
Viderelevering av farlig avfall
Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
Tromsø Mekaniske AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 10. august 2011 på at
avvikene er rettet. Dersom dere har behov for å avklare hva som er tilstrekkelige tiltak for å lukke
avvikene, ber vi om at dere tar kontakt.
Gjennomføringen av tiltakene vil/kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen innen 15.8.2011 ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at
avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avvikene er rettet innen fastsatt frist etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell
tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2
uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Siden virksomheten ikke er plassert i noen risikoklasse, skal virksomheten betale det laveste
gebyret på kr 4 400,-.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner
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 dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1

Håndtering av farlig avfall

Avvik fra

Utslippstillatelse gitt i medhold av forurensningsloven § 11, og avfallsforskriften Kap 11.

A

Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.

Følgende forhold ble videre funnet
- emballasjen er ikke merket med innhold eller avfallskode
- avfallet er ikke sikret mot ytre påvirkning
- avfallet er ikke beskyttet mot nedbør
- det er ingen oppsamlingsmulighet ved evt. lekkasje (ingen barriere)
- flytende farlig avfall lagres i umiddelbar nærhet til resipient
- området er ikke sikret mot adkomst fra uvedkommende (ikke avlåst)
Farlig avfall lagres hovedsakelig på ett område ved molofoten. Det ble funnet tre områder med lagring
av farlig avfall. Ingen av disse var merket. Plassen ved molofoten har en konteiner som kan låses.
Området bak slippene har en konteiner der maling og malingsrester lagres. Alle områdene er åpne,
dvs ikke avstengt/låst for uvedkommende.
Området ved molofoten har i hovedsak ikke fast dekke. Det ble registrert IBC dunker med slopvann,
fat med motorolje og Cromvæske, samt 10 stk fat med diesel. Området besto ellers av en mengde
farlig avfall som ikke var sortert ut fra annet avfall. Det var heller ikke egne konteinere, dunker for
farlig avfall som oppstår i store mengder. Eksempelvis motorer, elektriske komponenter.
Deler av området ved molofoten har fast dekke med oppsamlingskant. Det er imidlertid et utslippsrør i
bunnen av dekket som går rett ut mot fyllingskanten. Utslipp via røret vil gå til sjø. For at området skal
kunne brukes til lagring, må dette røret tettes, ev fjernes helt og tettes. Det er ikke anslått hvor stort
volum oppsamlingskanten rundt gir av buffer.
Farlig avfall fra småbåteiere legges på området uten kontroll eller sikring. Det oppstår derved lagring
av farlig avfall som bedriften ikke vet hva er. Når avfallet blir lagret på bedriftens eiendom, er det
bedriftens ansvar å håndtere dette forsvarlig.

I konteineren ved molofoten har bedriften sitt hovedlager for farlig avfall. Det ble funnet flasker med
innhold som de ikke visste hva var.

B

Ikke alt farlig avfall blir identifisert og utsortert, eksempel EE- avfall

Gjennom vedlikeholdsarbeid på båtene, skapes det mye ulikt avfall. Det ble funnet elektrisk og
elektronisk avfall (EE – avfall) i avfallskonteineren nede ved kaia mot molofoten. Dette farlige avfallet
var ikke sortert ut fra annet avfall.

C

Ulovlig mottak av farlig avfall fra andre næringsaktører.

Bedriften mottar oljerester, spillolje fra andre næringsaktører (større båter som har vedlikehold hos
Tromsø Mekaniske AS) og fritidsbåter. Det kreves egen tillatelse for slik virksomhet. Slikt mottak blir
ikke registrert eller loggført. Ved avhenting av Perpetuum skrives deklarasjonsskjema.
Avtalen for avhenting av avfall som Tromsø Mekaniske har med Perpetuum ble ikke forevist på
inspeksjonen. Vi ber om at den oversendes innen 15. august 2011.

Avvik 2

Virksomheten har ulovlige utslipp til grunn og resipient.

Avvik fra Tillatelse gitt i medhold av forurensningsloven § 11.
Ved inspeksjon hos bedriften 8. april ble det konstatert at ukjente masser internt fra området var
dumpet fra land ut mot bukta ved Nansen plass. Det ble ikke tatt prøver av massene, men i utseende
var de svært lik avvirket materiale fra spyling av båter i slippene. Ved kontrollen 28. april var disse
massene fjernet. Tromsø Mekaniske AS skal redegjøre skriftlig for hvordan disse massene er
håndtert. Massene er antatt å være sterkt forurenset og skal derfor leveres til godkjent håndtering.
Dokumentasjon på slik viderelevering skal også oversendes. Dersom Tromsø Mekaniske mener at
massene er reine, ber vi om å få en dokumentasjon på dette.
Fyllingsfronten mot Nansen plass hadde fremdeles mye avfall og skrot. Dette må ryddes.

Fylling mot Nansen plass 8. april

Fylling 28. april

Lagring og håndtering av farlig avfall har ført til avrenning til grunnen. På lagringsområde nede ved
molofoten ble det observert forurenset overflatejord/sand.
Tromsø Mekaniske må sørge for å kartlegge omfanget og graden av forurensning i grunnen. Tiltak
må så iverksettes. Dette arbeidet kan samordnes med Vervet Eiendom sin kartlegging av
forurensning og risikovurdering av tomta. Tiltakene kan også samordnes.

Avvik 3

Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
2.ledd nr.1-8. Forurensningsloven § 40 1.ledd.

A Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
B Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
C Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle
handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

Kommentarer:
A og B Det gikk fram av samtalene at det ikke er gitt kurs på håndtering av farlig avfall, og at
regelverket for håndtering av farlig avfall ikke er kjent.
Det ble opplyst at Tromsø Mekaniske har skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall. Vi ber om at
disse blir oversendt.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:
Det ble opplyst om at det ikke hadde vært uhell på området i forhold til håndtering av farlig avfall. Ved
besøk hos bedriften 8. april ble det funnet at antatt forurensede masser internt fra området var
dumpet fra land ut mot bukta ved Nansen plass. Dette er en type hendelse som kunne vært unngått
ved god opplæring og risikovurdering. Det er imidlertid ikke dokumentert skriftlig at det er gjennomført
en systematisk risikokartlegging av aktivitetene som foregår på anlegget. En slik kartlegging skal vise
til hvilke aktiviteter og operasjoner som er vurdert i forhold til risiko for ytre miljø. Dette skal så
vurderes opp mot tiltak for å redusere eventuelle risikonivå som er avdekket ved hjelp av
kartleggingen. Et eksempel kan være vurdering av risikoen for utslipp ved håndtering av farlig avfall.

