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HRS Metallco AS og HRS Elektroretur AS - Ringveien 88 - Tromsø Tilsynsrapport
Vi viser til tilsyn 29.1.2013 hos HRS Metallco AS (org. nummer 974 683 466) og HRS
Elektroretur AS (org. nummer 988 375 179) i Ringveien 88, Tromsø. Bakgrunnen for
Fylkesmannens tilsyn var oppfølging av utslippstillatelser og fokus på håndtering av farlig
avfall. Fylkesmannen skal også samordne tilsynsaktiviteten med andre helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeids-etater og gjennomførte tilsynet i samarbeid med Arbeidstilsynet. Tilsynet
var varslet på forhånd.
Til stede fra virksomheten:

John Skog, daglig leder (HRS Metallco AS og HRS Elektroretur AS)
Ørjan Hansen, avdelingsleder (HRS Metallco AS avd. Tromsø og
HRS Elektroretur AS avd. Tromsø).

Tilstede fra Fylkesmannen i Troms: Per Kristian Krogstad, seniorrådgiver
Anne Birte Tennøy, rådgiver
Tilstede fra Arbeidstilsynet:
Frid Mikkola, senioringeniør
Avvik
Med avvik menes 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).
Fylkesmannen i Troms avdekket følgende avvik under tilsynet:
1. Feil i utfylling av deklarasjonsskjema for farlig avfall.
Avvik fra: Forurensningsloven § 11-12.
Begrunnelse:
Ved levering av olje fra oljeutskiller ble oljen deklarert på HRS Metallco AS med
besøksadresse Harstad. Dette medfører at avfallets opprinnelse ikke fremgår av
deklarasjonsskjemaet. Avfallsprodusenten i dette tilfellet er HRS Metallco AS, Ringveien 88,
Tromsø og dette skal fremgå av deklarasjonsskjemaet.
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Ved levering av farlig avfall fra Elektroretur AS ble returselskapene (Elsirk og Elretur) i flere
tilfeller ført som avfallsprodusent i deklarasjonsskjemaet. Dette medfører at avfallets
opprinnelse ikke fremgår av deklarasjonsskjemaet. Avfallsprodusenten i dette tilfellet er HRS
Elektroretur AS, Ringveien 88, Tromsø og dette skal fremgå av deklarasjonsskjemaet.
I databasen Norbas fremgår det ikke at HRS-anleggene i Tromsø har levert farlig avfall.
For å lukke avvikene må kopi deklarasjonsskjemaene for de neste leveransene fra HRS
Metallco AS og Elektroretur AS sendes Fylkesmannen i Troms.
2. Mangelfull skriftlig rutine for drift av oljeutskiller og manglende journalføring av
inspeksjon av oljeutskiller.
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 1. ledd pkt. 6, 2. ledd og 3. ledd.
Begrunnelse:
I skriftlig rutine for drift av oljeutskiller fremgikk det ikke hvor ofte det skulle tas prøver i
virksomhetens oljeutskillere (det var heller ikke vist til tillatelsen hvor minimumskravet for
prøvetaking fremgår). Rutinen beskrev at det skulle gjennomføres jevnlige (ukentlige)
inspeksjoner, men dette kunne ikke dokumenteres ved journalføring.
For å lukke avviket må manglene rettes og det må sendes tilbakemelding til Fylkesmannen i
Troms.
Frist for skriftlig tilbakemelding for lukking av avvikene er 15. mars 2013.
Dokumentgrunnlag
 LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(Forurensningsloven).
 FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter (Internkontrollforskriften).
 FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften), kapittel 1. Kasserte elektriske og elektroniske produkter, Kapittel
4. Kasserte kjøretøy, Kapittel 11. Farlig avfall.
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven kasserte kjøretøy/jern- og
metallavfall HRS Metallco AS Ringveien 88, Tromsø kommune, gitt 9.3.2012.
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven mottak, mellomlagring og
miljøsanering av EE-avfall HRS Elektroretur AS Ringveien 88, Tromsø kommune,
gitt 29.3.2012.
Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.
Vedtak om kontrollgebyr
Vi viser til varsel om kontrollgebyr i epost av 11.01.2013.
I forbindelse med tilsynet skal det betales kontrollgebyr i henhold til forurensningsforskriftens
kapittel 39, Gebyr til statskassen for arbeider med tillatelser og kontroll etter

Side 3 av 4

forurensningsloven. For nevnte kontroll ilegges gebyr etter § 39-6, Gebyr for kontroll av
inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse, risikoklasse 3. Gebyrets størrelse er på
kroner 11 700,-.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter
fakturadato.
Vedtaket om gebyrets størrelse kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet innen 3
uker etter at brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør
begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen i Troms. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og
det fastsatte gebyr må derfor betales i sin helhet. Hvis Klima- og forurensningsdirektoratet
imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.
Andre forhold/kommentarer
Virksomheten benyttet per dags dato ikke tillatelsen etter forurensningsloven for kasserte
kjøretøy og mottok kun ferdig sanerte bilvrak fra andre aktører. Det var ikke satt noen konkret
dato for oppstart av mottak av kasserte kjøretøy, men dette lå i virksomhetens planer
fremover. Hele området som virksomheten nå blir drevet på har fast dekke tilknyttet
nyetablert oljeavskiller med alarm og prøvetakingskum. Deler av området som er eid av HRS
Metallco AS var utleid (bygningsmasse og parkering), dette området/bygningsmassen var
tilknyttet en eldre oljeavskiller uten alarm og uten prøvetakingskum.
Denne rapporten anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2
uker etter rapporten er mottatt.
Med hilsen
Cathrine Henaug
miljøverndirektør
Evy Jørgensen
fagansvarlig

Kopi til:
Arbeidstilsynet v/Frid
Mikkola
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