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Tilsyn ved Norsk Stål AS avd. Harstad - oversendelse av foreløpig
tilsynsrapport
Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Norsk Stål AS, avd. Harstad 8. september 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 15. januar 2017.
Det vil bli innkrevd et gebyr for tilsynet på kr. 12 100, i medhold av forurensningsforskriften
§ 39-7. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Vedtaket om gebyrets størrelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28.
Klagefristen er 3 uker. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Troms.
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: Norsk Stål AS, avd. Harstad
Dato for tilsyn: 8. september 2016.
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2016/1105-3
Kontrollnummer: 2016.009.I.FMTR
Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Leif Pedersen, driftssjef/plassjef
Tomas Tufte-Gerardsen, plassjef
Rune Ingebrigtsen, slyng/prime

Fra Fylkesmannen:
Lisa Bjørnsdatter Helgason
Anne Birte Tennøy

1. Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik som ble konstatert hos Norsk Stål AS, avd. Harstad under
tilsyn 8. september 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 mangelfull internkontroll.
Avvik er nærmere beskrevet fra side 4.
Vi ber Norsk Stål AS, avd. Harstad om en skriftlig bekreftelse innen 15. januar 2017 for at
avvikene er rettet. Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.
Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på tilsynsdagen. På grunn av stor saksmengde
hos Fylkesmannen i Troms har det tatt tid før tilsynsrapporten ble utsendt. Dette beklager vi.

14.11.2016
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): 974 103 591

Eies av (org.nr): 959 493 715

Besøksadresse: Margrethe Jørgensen vei 1B, 9406 Harstad

Telefon: 770 02350

Bransjenr. (NACE-kode): 46.720 og 25.620

E-post: markedharstad@norskstaal.no

Kontrollert anlegg
Navn: Norsk Stål AS, avd. Harstad

Anleggsnummer: 1903.0026.01

Kommune: Harstad

Saksnummer: 2016/1105-3

3. Bakgrunnen for tilsynet
Tilsynet ble gjennomført for å undersøke om virksomheten har:
 tilstrekkelige driftsrutiner for å hindre utslipp til ytre miljø
 håndterer av farlig avfall etter regelverket
 forsvarlig bruk og håndtering av kjemikalier
Tilsynet ble gjennomført 8. september 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 15.
januar 2017.
5. Regelverk og definisjoner
 Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 7 (forurensningsforbudet), § 32 (håndtering av næringsavfall).
 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 6. januar 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall § 11 (farlig
avfall), § 9 (deponering av avfall).
Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
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Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.
6. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Fylkesmannen varslet på tilsynet at dere vil bli ilagt et gebyr på kr. 12 100,- (gebyrsats 3) for
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser
forøvrig til forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne
rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal
sendes til Fylkesmannen.
7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via «offentlig elektronisk postjournal
(OEP)» (https://www.oep.no/?lang=nb) (jf. offentleglova).
8. Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens tilsyn:
Avvik 1
Virksomheten har mangelfull internkontroll.
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 1. ledd, punkt 6.
Kommentarer:
Virksomhetens internkontroll er mangelfull med hensyn til ytre miljø:
 Virksomheten har blant annet ikke gjennomført miljørisikoanalyse, dvs. kartlagt
mulige hendelser som kan påvirke ytre miljø, herunder utslipp til luft.
Virksomheten kunne ikke vise til risikovurdering som kartla forhold og aktiviteter i
virksomheten som kan medføre forurensning til ytre miljø gjennom vann, støy, støv eller luft.
Gangen i en risikovurdering kan være:
- Kartlegge hva som kan skje av hendelser som kan medføre forurensning til ytre miljø?
- Hvor stor sannsynlighet er det for hendelsene?
- Hvilke følger kan hendelsen gi?
- Hvordan kan risikoen reduseres gjennom forebyggende tiltak?
En slik risikovurdering skal resultere i at det utarbeides en handlingsplan med tiltak som skal
redusere risikoforholdene. Videre skal internkontrollen omfatte skriftlige rutiner for
aktiviteter som kan medføre forurensning.
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Det forutsettes at alle ansatte gjøres kjent med interkontrollen for ytre miljø slik at alle tiltak
og rutiner blir fulgt opp i praksis.
Mer informasjon om risikovurdering og internkontroll finnes på www.regelhjelp.no

