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Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av
kontrollrapport
Fylkesmannen i Troms viser til vårt tilsyn 3. juni 2008 av Deres anlegg ved Tromsø
Miljøpark, Tromsø.
Vedlagt er vår rapport etter kontrollen. Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de funn som er
beskrevet i rapporten innen 30. juni 2008
Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med kontroller og tillatelser mv.
(se forskriften på lenke http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html).
Virksomheten er ikke plassert i risikoklasse. For denne kontrollen skal det derfor betales
laveste gebyr for tilsyn, og som for tiden utgjør kr. 4.100,- jf forurensningsforskriften § 39-3,
jf § 39-6 (om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse).
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter
fakturadato.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker etter at
dette brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og
skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må
derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis SFT imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.
Med hilsen

Cathrine Henaug e.f.
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning
Vedlegg: Kontrollrapport

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Kontrollrapport
Saksnummer: 2007/5822

Informasjon om virksomheten
Navn: Remiks Tromsø KF (ved TMP)

Organisasjonsnr.: 990 682 453

Adresse: postboks 5134

Telefon/e-post: 77 60 19 00

Besøksadresse: Tromsø Miljøpark (TMP), Skattøra

Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.: Tromsø /1902

Bransjenr. (NACE-kode): 90.020

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Jørn Kornør
Nicolai Sebergsen
Geir Arne Årnes

Fra Fylkesmannen:
Christina Wegener
Per Kristian Krogstad

Rapportens innhold
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 4 funn, bestående av 3 avvik og 1 anmerkning under
kontrollen. Funnene er beskrevet under.
Hovedkonklusjon
Det ble brudd på vilkår i utslippstillatelsen og mangler i den skriftlige internkontrollen.
Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan og når de
funn som er presentert ovenfor vil bli rettet opp. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven §
49.
Frist for skriftlig tilbakemelding er 30. juni 2008
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er
fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt
vil bli forhåndsvarslet.
Tromsø 10.6.2008

Børge Holte
fagsjef Forurensning

Per Kr. Krogstad
overingeniør

Side 3 av 5

1. Innledning
Kontrollen på Remiks Tromsø KF sitt anlegg i Tromsø Miljøpark ble rutinemessig utført i
henhold til Fylkesmannens årlige kontrollplan. Avfallsmottak inkl. håndteringen av farlig
avfall er blant de prioriterte kontrolltema hos Fylkesmannen.
Formål
Kontrollen var rettet mot avfallshåndtering generelt, virksomhetens etterlevelse av gjeldende
utslippstillatelse og forskrifter og virksomhetens internkontroll (IK).
Metode
Kontrollen ble gjennomført på avfallsmottaket med innledende møte og befaring.
Fylkesmannens tilsynsrolle
Fylkesmannens arbeidsoppgaver etter forurensningsloven er gitt både direkte i loven og etter
særskilte delegeringer fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og Miljøverndepartementet
(MD). I rundskriv av 31. desember 1991 fra Miljøverndepartementet er Fylkesmannen gitt
myndighets- og tilsynsansvaret for avfall inkludert gjenvinningsmetall. Fylkesmannens rolle
innen HMS er gitt i Internkontrollforskriften, der også foretakenes ansvar og plikter er gitt.
Definisjoner
AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivning.
ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men inkluderer
faktorer som tilsynsmyndigheten likevel mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på
en bedre måte skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.
2. Dokumentunderlag
Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:
• Forurensningsloven
• Avfallsforskriften
• Internkontrollforskriften
• Utslippstillatelse av 29.6.2006
3. Funn
Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Remiks Tromsø KF (ved TMP) den 3. juni 2008.

Avvik 1: Virksomheten blander farlig avfall sammen med annet avfall
Brudd på avfallsforskriften § 11-5 om Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall (jf.
avfallsforskriften vedlegg 2 om standardiserte krav for kommunale mottak pkt. 6.2 om
forebygging, jf. utslippstillatelse av 29.6.2006 vilkår 2.7 om Farlig avfall)
Kommentarer:
Vi fant trykkimpregnert trevirke sammen med annet trevirke tømt i en avfallskonteiner på
miljøstasjonen hvor kundene selv sorterer avfallet. Det var ikke satt opp egen konteiner for

Side 4 av 5

trykkimpregnert trevirke (ikke egen merking). Vi fant heller ikke skilt eller annen merking som
indikerte at det var et system for innlevering av sortert trykkimpregnert trevirke. Kundene har
således ikke mulighet for å sortere ut denne typen farlig avfall ved levering. Det ble opplyst at
trevirket ble sortert senere etter levering til avfallsmottaket i Tromsdalen (maskinell sortering).
Erfaringsmessig mener vi imidlertid at kun maskinell sortering i ettertid, ikke vil være like god
som sortering ved miljøstasjonen av kundene selv i eventuell kombinasjon med maskinell
sortering i ettertid. Dette mottaket er også betjent slik at kundene kan veiledes for å sikre god
og trygg sortering.
Sammenblanding av farlig avfall med annet avfall er ikke tillatt etter bestemmelsene i
avfallsforskriften.
Avvik 2: Mangler i virksomhetens internkontroll (IK)
Det er mangler i dokumentasjonen i henhold til kravene i Internkontrollforskriften § 5
Kommentarer:
Virksomhetens plikt til å innføre og utøve internkontroll er gitt i internkontrollforskriften § 4.
I forskriften § 5 er det listet en rekke punkter (1-8) som omhandler innholdet i det
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som skal utføres.
Vi foretok en kort gjennomgang av virksomhetens skriftlige internkontroll (IK). Innledningsvis
gjør vi imidlertid oppmerksom på at denne gjennomgangen ikke er å betrakte som fullstendig,
siden vi kun har fokusert på enkelte områder i IK og da bare for deler av forhold som gjelder
for ytre miljø.
Vi fant mangler ved følgende forhold:
• HMS-ansvarlig for anlegget ikke synliggjort på organisasjonskart (jf. pkt. 5)
• Systematisk opplæring av arbeidstakerne på ytre miljø og IK er ikke gjennomført (jf.
pkt. 2). Det synes imidlertid som om opplæring på farlig avfallsområdet er bra
ivaretatt.
• Det er ikke dokumentert at det er foretatt en kartlegging og risikovurdering for ytre
miljø.
Avvik 3: Manglende informasjon til kundene
Ved innkjørsel til anlegget mangler skilt/oppslagstavle som angir åpningstider, informasjon
om hvilke typer avfall som kan tas i mot ved anlegget og andre relevante leveringsbetingelser.
Brudd på vilkår 2.8 i utslippstillatelsen av 29.6.2006 om Beskyttelsestiltak og rutiner
Anmerkning 1: Registreringer i databasen NORBAS for farlig avfall
Remiks Tromsø KF ble etablert som et kommunalt foretak fra 1.1.2007 med sammenslåing av
Renovasjonen, Miljøxpert KF og Avfallsbehandling Tromsø KF til ett selskap.
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Avfallsbehandling Tromsø KF var tidligere registrert som aktør for håndtering av farlig avfall
(husholdning og næringsliv). Dette selskapet (org. nr 984440405) ble slettet i Enhetsregisteret
(Brønnøysund) 5.9.2007. All håndtering av farlig avfall skjer nå fysisk i regi av Remiks
Tromsø KF. Virksomheten er imidlertid, så langt vi kan se, ikke registrert i myndighetenes
database (NORBAS) over aktører på håndtering av farlig avfall. Alle deklareringer av farlig
avfall skal registreres i denne basen. På listen over aktører i Troms fylke for 2008 er ikke
Remiks Tromsø KF oppført, mens Avfallsbehandling Tromsø KF fremdeles står registrert
som aktiv aktør.
Remiks Tromsø KF er kun registrert som avfallsprodusent. Siste registrering for 2007 som
produsent var 17.12.2007 med Avfallsbehandling Tromsø KF som aktør. Med forbehold om
forsinkelse i registreringene av deklarasjoner for 2008, finner vi ingen registreringer for
Remiks Tromsø KF som produsent så langt i 2008.
----------------------

