Inspeksjonsrapport
Kontrollen var en del av forurensningsmyndighetenes nasjonale tilsynsaksjon rettet mot anlegg som
mottar og mellomlagrer farlig avfall. Kontrollen var også oppfølging av tilsynet ved deres anlegg i
2009. Tilsynet ble gjennomført ved samtale med ansatt, befaring av anlegget og gjennomgang av
framlagt dokumentasjon samt oversendt dokumentasjon.
Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr. (underenhet): 991 789 219

Eies av (org.nr.): 984 118 805

Besøksadresse: Hans Væggers vei 12, 9900 Kirkenes Telefon: 78 99 06 49
Bransjenr.: (NACE-kode): 38.320

E-post: nk@perpetuum.no

Kontrollert anlegg
Navn: Perpetuum Miljø AS

Anleggsnr.: 2030.0001.02

Kommune: Sør-Varanger

Anleggsaktivitet: sortering, mellomlagring

Tillatelse sist oppdatert: 28.06.2011

Saksnr.: 2013/3768

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Jan Audun Karisari, driftsleder

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Vigdis Johnsen
Fra brannvesenet deltok Kjetil Presterud

Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Mottakskontroll avfall
 Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
 Viderelevering av farlig avfall
 Avviksbehandling
 Risikovurdering
Oppsummering av resultat:
Fylkesmannen avdekket ett avvik og ingen anmerkninger under kontrollen. Avvik og anmerkninger er
definert på side 2. Avfallet stod forsvarlig lagret og driften foregikk hovedsakelig tilfredsstillende.
Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Denne rapporten har status som foreløpig, men vil anses som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker (fra dere mottok rapporten).
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber dere om
en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 31. desember 2013 på at avviket er rettet.
Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 31. desember 2013 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon
på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jamfør
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil bli på kr 10 000.
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Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er
mottatt, jamfør § forvaltningsloven § 16.
Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jamfør forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Virksomheten er ikke plassert i risikoklasse (tidligere kalt kontrollklasse) i tillatelsen og skal
dermed betale gebyr som risikoklasse 4. Det betyr at Perpetuum Miljø AS skal betale kroner 4500 i
gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Definisjoner
Avvik:
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 dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og
som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1: Journalføringen av mottatt farlig avfall var noe mangelfull
Avvik fra:
Tillatelse etter forurensningsloven datert 28. juni 2011 for Perpetuum Miljø AS avd. Kirkenes,
vilkår 5.1 om journalføring, jamfør vilkår 2.1 om driftstiltak.
Kommentarer:
Avfallet stod forsvarlig lagret. Mottatt farlig avfall ble fortløpende merket med avfallstype og
deklarasjonsnummer og det ble utfylt deklarasjonsskjema i tråd med regelverket. Deklarasjonsskjema
ble daglig lagt i bunke på kontoret der avdelingsleder pleide å journalføre opplysningene fortløpende i
virksomhetenes elektroniske system Norbit. Det var imidlertid ikke lagt til rette for å journalføre mottatt
farlig avfall ved avdelingsleders fravær, slik at journalføringen fikk et etterslep. Under kontrollen var
avdelingsleder borte, og den fremviste skriftlige lagerbeholdningen av farlig avfall var dermed ikke
tilstrekkelig oppdatert. Dette skal for eksempel raskt kunne overleveres til brann- og redningspersonell
ved eventuelt branntilløp.

Anmerkninger
Fylkesmannen én anmerking. Virksomheten må tilstrebe med å sannsynliggjøre at trevirket som
komprimeres og leveres til sluttbehandling ikke inneholder miljøfarlige komponenter. Det ble samtidig
nevnt at mottak og behandling av trevirket skulle avvikles.

Andre forhold /kommentarer:
Perpetuum Miljø AS har ett utendørs lager ved Amundsenplanet samt ett lager i fjellhall på
Sydvarangers/Tschudis industriområde nær eksportkaia. Det ble bare lagret stykkgods, mens
tankanlegget i fjellhallen fortsatt ikke var tatt i bruk. Tillatelsen etter forurensningsloven omfatter
mottak, sortering, omlasting og mellomlagring av næringsavfall og farlig avfall. Det ble ikke mottatt
eller levert konteinere med usortert næringsavfall ved anlegget. Avfallet ble i all hovedsak hentet og
sortert hos kundene.

Dokumentunderlag:
Forurensningsloven, avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, internkontrollforskriften og tillatelse
datert 28. juni 2011 for Perpetuum Miljø AS avd. Kirkenes.
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