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Tilsyn ved Tromsø Mekaniske AS - oversendelse av tilsynsrapport
Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Tromsø Mekaniske AS, 4. august 2016.
Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet og de funn som ble
gjort. 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.
Frist for å sende inn dokumentasjon på at avvik er rettet opp er satt til 1. oktober 2016.
Det vil bli innkrevd et gebyr for tilsynet på kr 12 500, i medhold av forurensningsforskriften
§ 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen
Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør
Per Kristian Krogstad
fagansvarlig
Vedlegg: Tilsynsrapport

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Tilsynsrapport: Tromsø Mekaniske AS
Dato for tilsyn: 4. august 2016.
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2007/442-368
Kontrollnummer: 2016.044.I.FMTR
Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Åge Hansen
Roy Andreassen
Ivar Berg

Fra Fylkesmannen:
Anne Birte Tennøy
Lisa Bjørnsdatter Helgason

1. Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik som ble konstatert hos Tromsø Mekaniske AS under tilsyn
4. august 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:
 Avvik 1. Virksomheten har ikke tilstrekkelige driftsrutiner for å hindre utslipp av
miljøfarlige stoffer til sjø.
 Avvik 2: Virksomheten har ikke beregnet mengde spylevann som går urenset til sjø.
Avvik er nærmere beskrevet fra side 4.
Vi ber Tromsø Mekaniske AS om en skriftlig bekreftelse innen 1. oktober 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.

30.8.2016
Dato

Anne Birte Tennøy/ Lisa Bjørnsdatter Helgason
Fylkesmannen i Troms
kontrollører
(etter fullmakt)

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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2. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 983529542

Eies av (org.nr): 983519520

Besøksadresse: Skansegata 1

Telefon: 77662610

Bransjenr. (NACE-kode): 33.150

E-post: post@tsv.no

Kontrollert anlegg
Navn: Tromsø Mekaniske AS

Anleggsnummer: 1902.0016.02

Kommune: Tromsø

Saksnummer: 2007/4442-368

3. Bakgrunnen for tilsynet:
Tilsynet ble gjennomført for å undersøke om virksomheten har tilstrekkelige driftsrutiner for å
hindre utslipp av miljøfarlige stoffer til sjø.
Tilsynet ble gjennomført 4. august 2016, og omfattet en gjennomgang av dokumenter
(skriftlige), intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.
Rapporten beskriver de avvik 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 1.
oktober 2016.
5. Regelverk og definisjoner
 Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 7 (forurensningsforbudet).
 Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 29 (forurensning fra mekanisk overflatebehandling
og vedlikehold av metallkonstruksjoner, inkludert skipsverft).
 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).
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).
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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.
Tromsø Mekaniske skal betale gebyr etter gebyrsats 3 på kr. 12 500,-.
7. Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens tilsyn:
Avvik 1
Virksomheten har ikke tilstrekkelige driftsrutiner for å hindre utslipp av miljøfarlige
stoffer til sjø.
Avvik fra: Utslippstillatelse for Tromsø Skipsverft AS, datert 3. september 1996.
Kommentarer:
Under tilsynet observerte Fylkesmannen avvirket materiale fra spyling av båtskrog i slipp 2.
Avvirket materiale ble funnet fra midt i slippen og ned til under flomålet. Virksomheten
kunne bekrefte at avvirket materiale ikke hadde blitt fjernet etter spyling av en båt to dager
tidligere. Avvirket materiale som ligger under flomålet vil kunne medføre spredning av
miljøfarlige stoffer til sjø. Det ble også observert avvirket materiale flytende i sjøen.
Under tilsyn ved Tromsø Mekaniske AS den 30. oktober 2014 ble det gitt en anmerkning
fordi det var uklart om virksomheten hadde tilstrekkelige rutiner for å rengjøre slippen for
avvirket materiale før floa kom opp i slippen. På tilsynsdagen den 30. oktober 2014 ble det
ikke gjennomført spyling, men det ble nevnt under intervju med representanter fra
virksomheten at dette kunne være en utfordring.
Fylkesmannen anser avvik 1 som et alvorlig avvik.
Avvik 2
Virksomheten har ikke beregnet mengde spylevann som går urenset til sjø.
Avvik fra: Forurensningsforskriften § 29-9 b.
Kommentarer:
Under tilsyn ved Tromsø Mekaniske AS den 30. oktober 2014 ble det gitt en anmerkning
fordi skjema for «oppsamling av spylevann» ikke fylles ut fortløpende. Virksomheten
notaterte forbruk av vann, og mengde vann som slippes ut av renseanlegget under hver
spyling i egen bok, men disse ble ikke ført inn i virksomhetens skjema fortløpende, og det ble
ikke beregnet hvor mye spylevann som går urenset til sjø.
For å ha kontroll med hva verftet slipper ut til sjø, bør mengden vann som samles opp
sammenholdes med spylevannsforbruket (se faktaark M-486/2016). For den delen av
spylevannet som eventuelt ikke samles opp og renses, må innholdet av prioriterte stoffer
beregnes. Dette utslippet skal legges til det øvrige utslippet fra renseanlegget.
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Under tilsyn 4. august 2016 kunne virksomheten informere om at skjema for «oppsamling av
spylevann» fortsatt ikke fylles ut. Virksomheten noterer ned mengde vann som forbrukes, og
mengde vann som slippes ut av renseanlegget under spyling i egen bok, men det er ingen ved
verftet som sammenstiller mengde vann som samles opp med spylevannsforbruket, eller som
beregner innhold av miljøfarlige stoffer i den delen av spylevannet som ikke samles opp og
renses.
Representanter for virksomheten kunne informere om at det var en utfordring at vannmåleren
måler vann ut av renseanlegget, og ikke vann inn i renseanlegget, da renseanlegget har stor
vannkapasitet og kun slipper ut vann når vannstanden i renseanlegget blir tilstrekkelig høy.
Dette innebærer at det ikke er mulig å måle vannforbruk sammenholdt med mengden vann
som er samlet opp for hver båt. Det er imidlertid mulig å beregne vannforbruket sammenholdt
med mengde vann som blir samlet opp over tid.

