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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten gjelder avvik og anmerkninger etter inspeksjon ved Coast Center Base AS
Forsyningsbase den 29. juni 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen fant 2 avvik under inspeksjonen innenfor området behandling av ordinært og
farlig avfall. Vi har gitt 2 anmerkninger.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Coast Center Base AS Forsyningsbase må innen 1. desember 2017 sende inn dokumentasjon
for at avvikene er rettet. For anmerkningene trenger vi ikke tilbakemelding, men vi har
anledning til å følge opp anmerkninger ved senere tilsyn.
Med hilsen
Sissel Storebø
senioringeniør

Hallvard Hageberg
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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1. Informasjon om kontrollert virksomhet
Ansvarlig enhet
Navn: Coast Center Base As Forsyningsbase
Organisasjonsnr.: 974135140

Eies av: 980380610

Bransjenr. (NACE-kode): 52.223 - Forsyningsbaser
Kontrollerte enheter
Navn:

Coast Center Base AS basedrift

Anleggsnr.:

Anleggsaktivitet:

Mekanisk overflatebehandling og verft Risikoklasse:
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Tillatelse gitt:

16.12.2014

Forrige tilsyn:

-

Navn:

Coast Center Base AS CCB Ågotnes
mottak FA

Anleggsnr.:

1246.0099.01

Anleggsaktivitet:

Farlig avfall - mottak og mellomlagring Risikoklasse:
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Tillatelse gitt:

04.03.2013

Forrige tilsyn:

03.10.2013

Kommune:

Fjell/1246

Fylke:

Hordaland/12

1246.0099.02

2. Bakgrunnen for tilsynet
Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav som er fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven med forskrifter blir overholdt.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
 internkontroll
 tillatelse til mottak og lagring av farlig avfall
 tillatelse til utslipp til luft og vann

3. Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen i Hordaland fant 2 avvik under inspeksjonen innen følgende tema:


håndtering av avfall og farlig avfall

Coast Center Base AS Forsyningsbase må sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er
rettet innen 1. desember 2017.

4. Kontrollgebyr
I e-post herfra av 22. juni 2017 ble dere varslet om at dere skal betale et gebyr på 14 600
kroner for tilsynet, jf. forurensningsforskriften § 39-7, gebyrsats 3. Faktura blir ettersendt fra
Miljødirektoratet.
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Dere har rett til å klage på valg av gebyrsats, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen må inneholde
den eller de endringene dere ønsker. Den bør være grunngitt og skal sendes oss innen 3 uker
etter at dere mottok denne rapporten.

5. Offentliggjøring
Denne rapporten vil være tilgjengelig for allmenheten via Fylkesmannen i Hordaland sin
postjournal på www.fylkesmannen.no/hordaland, jf. offentlighetsloven.

6. Dokumentunderlag





forurensningsloven
avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall og kapittel 9 om deponering av avfall
internkontrollforskriften
tillatelser av 4. mars 2013 og 16. desember 2014.

Informasjon om regelverket finner dere på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.
Definisjoner

Avvik: brudd på krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel brudd på krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i
tillatelsen eller dispensasjoner).

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

7. Avvik
Avvik 1: Det er synlig lekkasje av olje ved tømmestasjon for IBC-er
Avvik fra:


Kapittel 11 i avfallsforskriften med vedlegg

Kommentar til regelverket:
I følge § 11-5 i avfallsforskrifta må alle som «.. oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig
avfall, ..» gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå forurensning eller skade på mennesker
eller dyr, eller for å unngå at faren for slik forurensning eller skade øker. Dette betyr bl.a. at
alle prosesser som farlig avfall gjennomgår ved mottaket, må være sikret mot lekkasje og søl.
I tillegg finnes det i vedlegg 4 til kapittel 11 minimumskrav til anlegg for mottak og
mellomlagring av farlig avfall. Her heter det bl.a.:
"Farlig avfall skal lagres på en slik måte at faren for forurensning begrenses i størst
mulig grad."
IBC-tømmingen er forbehandling/omemballering før lagring, og etter vårt syn dermed
omfattet av kravet til å unngå forurensning eller fare for forurensning.
"Utslipp til vann fra avfallshåndteringen er ikke tillatt."
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Lekkasjen er ikke i samsvar med minimumskravene. Lekkasjen fører også til at farlig
avfall kommer på avveie.
Avviket bygger på følgende observasjon:
Ved befaring på mottaket for farlig avfall kunne vi se at det rant olje på overflaten like ved
tømmestasjon for IBC-er.
Avvik 2: Noe sandfangsavfall er ikke klassifisert for videre håndtering
Avvik fra:


Avfallsforskriftens § 9-6 om avfall som tillates deponert på ulike deponikategorier.

Kommentar til regelverket:
§ 9-6 i avfallsforskriften fastslår hvilket avfall som kan deponeres på hvilke kategorier
deponi. Vedlegg II til kapittel 9 fastsetter regler om prosedyrer for karakterisering og mottak
av avfall på deponier.
Sandfangsmasser vil enten være ordinært eller farlig avfall. Masser fra sandfang tilknyttet
oljeavskiller er farlig avfall, jf. EAL-kode 13 05 01. Annet sandfangavfall har EAL-kode
19 08 02.
Annet sandfangsavfall, avfallskode 19 08 02, er i utgangspunktet ikke farlig avfall. For dette
avfallet skal det foreligge en avfallskarakterisering hvis avfallet skal til deponi, jf.
avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II. For dette avfallet må dere dermed skaffe opplysninger
om hvordan det behandles videre, og om det trenger å karakteriseres etter vedlegg til kapittel
9 i avfallsforskriften. Dette avfallet må i alle tilfeller leveres til godkjent avfallsanlegg, dvs.
avfallsanlegg med tillatelse.
Avviket bygger på følgende observasjon:
Dere opplyste at avfall fra alle sandfang i tilknytning til oljeavskiller ble levert som farlig
avfall. Sandfangsmasser fra øvrige slamavskillere ble tatt med av Franzefoss Gjenvinning.
Dere kjente ikke til hvordan dette avfallet ble håndtert videre av Franzefoss. Det er
avfallsbesitter som må dokumentere sitt avfall, slik at det sikres miljømessig forsvarlig
håndtering videre.
Hvis noe av dette avfallet ikke er farlig avfall, skal det ikke blandes med slam og
sandfangsmasser fra oljeutskiller.

8. Anmerkninger
Anmerkning 1:

Internkontrollen kan bli bedre

Kommentar: Siste risikovurdering for ytre miljø som ble framlagt på tilsynet var fra 2014.
Ut fra endringene ved basen den siste tiden kan risikobildet ha endret seg. Det kan også være
formålstjenlig at oppdatering av internkontrollen er rutinebasert, slik at det finnes skriftlige
rutiner for frekvens og oppdatering av risikovurderingen.
Under temaet opplæring og kompetanse kunne det ikke legges fram planer for
kompetanseutvikling av den enkelte medarbeider. Vi ble presentert en oversikt som viste
hvilke kurs og opplæringstiltak den enkelte hadde gjennomført.
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Anmerkning 2:
Varslingsrutinene bør oppdateres, jf. forskrift om varsling av akutt
forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992.
Kommentar: Ved gjennomgang av varslingsplanen kom det fram at dere opererte med en
«nedre» grense på 1 m3 for når akutte utslipp skulle varsles. Varslingsforskriftens
formulering er at den gjelder “.. forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som
ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.”
I Kystverkets “Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap”, versjon 3 datert
20.04.2016, vises det til at man ved forsøk har funnet at utslipp av 1000 liter lett olje i rolig
vær kan spre seg ut over et område på en kvadratkilometer i løpet av få timer. Sett opp mot
dette ser det ut som om deres grense for varsling, 1 m3/1000 liter, er for høy, og at kriteriet
«forurensning av betydning» vil slå inn også ved betydelig mindre utslipp enn dette. Dere bør
gå gjennom dette punktet i varslingsrutinene på nytt.
Det fantes ikke rutiner for varsling av akutte utslipp til fylkesmannen på
fmhopostmottak@fylkesmannen.no, jf. tillatelse av 4. mars 2013 punkt 10.4 og tillatelse av
16. desember 2014 punkt 10.4.

9. Annet
Internkontrollen var til dels preget av at man inntil nylig hadde hatt som mål å harmonisere
internkontrollen med andre firma i eierkonstellasjonen. Dette målet var nå delvis forlatt.
Dere orienterte om at dere så på muligheten for å overta en flytedokk for å utvide
tjenestespekteret ved basen. Vi orienterte om reglene i kapittel 29 i forurensningsforskriften,
spesielt § 29-11 om meldeplikt og om § 29-2 om hvilke bedrifter som må ha særskilt tillatelse
etter forurensningsloven.
Link til Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap, Kystverket, versjon 3
datert 20.04.2016:
http://www.kystverket.no/globalassets/beredskap/opplaring/manualer-oogveiledninger/operasjonsmanual-folder-110093.pdf

10.

Bilder

Bilde tatt av Fylkesmannen under tilsynet 29. juni 2017.

Lekkasje av olje ved tømmestasjon for IBC-er
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