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Remiks Produksjon AS
Postboks 3304
9275 Tromsø

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport
Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Remiks Produksjon AS sitt anlegg Remiks Miljøpark
den 25. september 2013. Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet
og de funn som ble gjort.
Tilbakemelding om eventuelle faktafeil i tilsynsrapporten
Tilsynsrapporten anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen 2 uker fra dette brevet er mottatt. Merk at dette ikke er fristen for
tilbakemelding om avvik, frist for dette står i neste avsnitt.
Oppfølging etter tilsynet
Virksomheten plikter å sørge at avvikene som er beskrevet i tilsynsrapporten rettes opp. Frist
for å sende inn dokumentasjon på at avvikene er rettet opp er 16. desember 2013.
Varsel om kontrollgebyr
Fylkesmannen varsler et gebyr på kr 11 300 for tilsynet, i medhold av
forurensningsforskriften § 39-7. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse,
gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Kommentarer til varsl om gebyrvedtak kan sendes
til Fylkesmannen innen 2 uker etter at dette brevet er mottatt.
Med hilsen
Magne Nesse
fung. fagansvarlig
Johannes Abildsnes
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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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Rapport fra tilsyn ved Remiks Produksjon AS, Remiks Miljøpark
25.09 2013

Virksomhetens adresse
Ringvegen 180, 9018 Tromsø

Anleggsnummer
1902.0215.01

Organisasjonsnummer
994 900 811

Kontrollnummer
2013.014.I.FMTR

Telefon
77 60 19 00

Anleggsaktivitet
Farlig avfall, mottak og mellomlagring

E-post
post@remiks.no

Til stede under tilsynet:
Fra virksomheten:
Fra Fylkesmannen i Troms:
Geir Arne Årnes, fagansvarlig farlig avfall Johannes Abildsnes
Magne Nesse
Oppsummering av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført ved samtale og gjennomgang av framlagt dokumentasjon, samt
befaring på anlegget.
Fylkesmannen avdekket følgende avvik under tilsynet:
1. Mottakskontroll farlig avfall er mangelfull
2. Overskridelse av tillatt mengde avfall som kan mottas pr avfallsbesitter
3. Overskridelse av tillatt mengde farlig avfall på mottaket
4. Ureglementert utendørs lagring av farlig avfall
5. Lagring farlig avfall er ikke i henhold til krav
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Side 3 av 5

1. Bakgrunn for tilsynet
I uke 38 og 39 i 2013 ble det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen var en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004,
2006 og 2010.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere at gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av,
forurensingsloven og internkontrollforskriften overholdes. Tilsynet var uanmeldt.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Mottakskontroll avfall
 Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
 Viderelevering av farlig avfall
 Utslippskontroll
 Avviksbehandling
 Risikovurdering
Tilsynsrapporten omhandler avvik og forhold som ble konstatert under tilsynet. Den gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Forhold som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men
som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Avvik
Det ble avdekket fem avvik under tilsynet.
Avvik 1:
Mottakskontroll farlig avfall er mangelfull
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5. Internkontrollforskriften § 5 nr. 7.
Kommentar:
Bygg/rom for farlig avfall på kundemottaket har oppbevaringsenheter for ulike fraksjoner
farlig avfall. Ingen av enhetene inne i bygget var merket med farlig avfallstype. Containere
ute var derimot merket med farlig avfallstype. Kundemottaket var betjent og det ble spurt om
avfallstype og gitt anvisninger om plassering av avfallstyper inkludert farlig avfall. I en
container for restavfall lå det synlig vinylbelegg og isopor XPS på kontrolldagen.
Av avfallsforskriften framgår det at den som driver mottaksanlegg for farlig avfall skal sikre
at farlig avfall ikke blandes med annet avfall samt at ulike typer farlig avfall ikke

Side 4 av 5

sammenblandes. Fylkesmannen mener at tydelig merking av oppbevaringsenhetene for farlig
avfall kan være et bidrag til forhindre sammenblanding og feil sortering.
For å rette avviket må virksomheten gå igjennom rutinene for mottakskontrollen og merke
avfallsenhetene for farlig avfall.
Avvik 2:
Overskridelse av tillatt mengde avfall som kan mottas pr avfallsbesitter
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e.
Kommentar:
Ved gjennomgang av virksomhetens journal over innlevert og videresendt farlig avfall kom
det fram at det i flere tilfeller var tatt imot enkeltleveranser av farlig avfall i mengder over
1 000 kg.
Det følger av avfallsforskriften at avfallsmottak som tar imot mer enn 1 000 kg pr
avfallsbesitter pr år må ha egen tillatelse til håndtering av farlig avfall, i henhold til § 11-6 i
avfallsforskriften. For å lukke dette avviket må Remiks Produksjon AS enten fremme søknad
om slik tillatelse til Fylkesmannen i Troms, eller innføre nye rutiner som skal sikre at den
mottatte mengden farlig avfall pr avfallsbesitter blir i tråd med avfallsforskriften.
Avvik 3:
Overskridelse av tillatt lagringsmengde for farlig avfall
Avvik fra: Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2, punkt 7.4.
Kommentar:
Ved gjennomgang av virksomhetens journal over lagret mengde farlig avfall kom det fram at
det var lagret mer enn 100 tonn farlig avfall på anlegget. På kontrolldagen var det lagret 138
tonn. Det var vanlig at 100 tonns grensen ble overskredet.
Det følger av avfallsforskriften at avfallsmottak som lagrer mer enn 100 tonn farlig avfall på
anlegget må ha egen tillatelse til håndtering av farlig avfall, i henhold til § 11-6 i
avfallsforskriften. For å lukke dette avviket må virksomheten enten fremme søknad om slik
tillatelse til Fylkesmannen i Troms, (jfr. avvik 2) eller innføre nye rutiner som skal sikre at
lagringsmengden for farlig avfall blir i tråd med avfallsforskriften.
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Avvik 4:
Ureglementert utendørs lagring av farlig avfall
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og kapittel 11 vedlegg 2, punkt 6.2.
Kommentar:
Vinylbelegg (ftalater) og EE-avfall var mellomlagret utendørs i åpne containere, uten
tildekking.
I henhold til avfallsforskriften skal områder hvor farlig avfall lagres være skjermet mot ytre
påvirkning (slik som vær og vind og ferdsel av kjøretøyer etc), og på tett dekke for å hindre
avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient.
For å rette avviket må alt av farlig avfall som i dag lagres utendørs flyttes under tak eller
oppbevares i konteiner med tak/lokk.
Avvik 5:
Lagring av farlig avfall er ikke i henhold til krav
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og kapittel 11 vedlegg 2, punkt 6.2.
Inne på lageravdelingen for farlig avfall var det tre egne rom (bulkerom) for flytende farlig
avfall (påfyll spillolje til utendørs lagringstank, løsemiddel/frostvæske/bremsevæske og
syre/base) og lager- og sorteringshaller for de resterende typer farlig avfall. Det var ikke
etablert et overordnet system for merking eller holde orden på de ulike fraksjoner farlig avfall.
De ulike fraksjonene sto delvis blandet, samt at deklarert avfall sto sammen med avfall som
ikke var klargjort for videreforsendelse. På rommet for syre/base var det særlig mangel på
orden og oversikt over avfallet, samt manglende merking.
For å rette avviket må virksomheten gå igjennom rutinene for sorteringshall og lager og
forbedre merkingen og orden på anlegget.

3. Andre forhold
Remiks Produksjon AS tar imot, mellomlagrer og videresender farlig avfall fra private
husholdninger og virksomheter i Karlsøy og Tromsø kommuner. Remiks Miljøpark er en av
fire betjente returstasjoner hvor farlig avfall kan leveres.

4. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for tilsynet var:
 Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

