Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni

TROMSØ MEKANISKE AS
Skansegata 1
9008 Tromsø

Tromsø, 14. februar 2018

Deres ref.:
Åge Hansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
Saksbehandler:
Anne Birte Tennøy

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Tromsø Mekaniske - skipsverft
Kontrollnummer: 2018.036.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Åge Hansen

Fra Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni:
Anne Birte Tennøy
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni:
Lisa Bjørnsdatter Helgason

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Tromsø Mekaniske - skipsverft
(Tromsø Mekaniske - skipsverft) avdeling Eidkjosen den 08.02.2018. Rapporten er å anse
som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at
rapporten er mottatt.
I forurensningsforskriften kapittel 29 er det fastsatt krav om at en virksomhet som skal
omfattes av denne forskriften skal sende skriftlig melding til Fylkesmannen i god tid før
planlagt oppstart av drift.
Tromsø Mekaniske AS, ved daglig leder, bekreftet på tilsynsdagen at det ikke var sendt
melding til Fylkesmannen. Virksomheter som ikke sender inn melding driver ulovlig.
Fylkesmannen i Troms påpekte denne plikten under tilsynet og i brev av 09.02.2018. Det ble
påpekt at aktiviteten som reguleres av forskriften må opphøre umiddelbart. Ny aktivitet kan
tidligst starte opp igjen 6 uker etter at melding er bekreftet mottatt av Fylkesmannen.
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er)
under inspeksjonen.
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø Telefon: 77 64 20 00 Org. nr.: 974 772 124
E-post: fmtrpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Troms

Avvik:
Virksomhetens avfallshåndtering er ikke tilfredsstillende
Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å begrense utslipp av
miljøskadelige stoffer til vann

Anmerkninger:
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
14. februar 2018
dato

Anne Birte Tennøy
Evy Jørgensen
kontrollør
miljøverndirektør
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni
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Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: TROMSØ MEKANISKE AS
Organisasjonsnr.: 983529542

Eies av: 983519520

Bransjenr. (NACE-kode): 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Kontrollert enhet
Navn:
Tromsø Mekaniske – skipsverft Eidkjosen

Anleggsnr.: 1902.0016.02

Kommune: Tromsø

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft
Tillatelse gitt: 7. mars 2011

Sist endret: 30. mai 2011

Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Inspeksjonstema


Utslipp til vann



Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
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.
Oppfølging etter inspeksjonen
Tromsø Mekaniske – skipsverft avdeling Eidkjosen plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Tromsø
Mekaniske - skipsverft innen 16.03.2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avvik er rettet.
Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen
i Troms / Romssa Fylkkamánni v/Anne Birte Tennøy.
Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 08.02.2018.
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i
forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og
oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven
er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Tromsø Mekaniske - skipsverft bli ilagt
et gebyr på kr 5200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette
tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en
faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til
statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket
eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.
Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).
Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens avfallshåndtering er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5
Kommentarer:
Virksomheten lagrer blåsesand ute i IBC-container med avskåret topp. Disse er umerka og
står lett tilgjengelig for uvedkommende. I tillegg lå det blåsesand på området, blant annet
rett utenfor en container som var blitt brukt til sandblåsing.
I henholdt til avfallsforskriften § 11-5 skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle
som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å
unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
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Avvik 2
Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å begrense utslipp av miljøskadelige
stoffer til vann
Avvik fra:
Forurensningsforskriften §§ 29-4, 29-6
Kommentarer:
Tromsø mekaniske AS har spylt 8-10 båter i slipp i Eidkjosen i perioden 15. september 2017
frem til 7. mars 2018. Slippen i Eidkjosen har ikke fast dekke eller barriere til sjø, og ingen
spylevannsoppsamling med rensing. Virksomheten kan ikke dokumentere at utslipp av
spylevann fra virksomheten er uten miljømessig betydning.
I henhold til forurensningsforskriftens § 29-4 er det krav om at avvirket materiale skal samles
opp og leveres godkjent mottak. For å oppfylle forskriftens krav om at avvirket materiale og
overflødig materiale skal samles opp og ikke slippes til sjø eller grunn, må verftet ha fast
dekke i beddingen av slippområdet og en barriere til sjø som hindrer direkte utslipp til sjø. I
forurensningsforskriften § 29-4 er det fastsatt krav om at spylevann må samles opp og
behandles, med mindre virksomheten kan dokumentere at utslippet av spylevann er uten
miljømessig betydning.
Fylkesmannen gjør samtidig oppmerksom på at skip som har, eller kan ha TBT i malingslaget
kun kan behandles ved verft som har spylevannsoppsamling (Miljødirektoratets faktaark M486/2016, Miljøkrav til skipsverft).

Inspeksjonsrapport 2018.036.I.FMTR
Versjon 2017.01.31

Side 5 av 6

Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:



Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
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