FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKÁMANNI
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler

Telefon

Frid Mikkola

77 64 22 15

Vår dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 460

18.05.2006

2003/10426 - 8

Deres dato

Deres ref.

NNG Miljøindustri AS
Postboks 3121
9498 Harstad

Tilsynsaksjon farlig avfall 2006- oversendelse av kontrollrapport
Fylkesmannen i Troms viser til vårt tilsyn ved Deres virksomhet den 11. mai 2006 med
formål å kontrollere mottaket av farlig avfall. Vedlagt er vår kontrollrapport som viser de
funn som ble avdekket på tilsynet.
Vi ber om at det gis en skriftlig tilbakemelding innen 23. juni 2006 for hvordan bedriften skal
rette opp i de forhold som er beskrevet i rapporten.

Med hilsen

Trond Skotvold
Fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
Fagsjef forurensning

Vedlegg: Kontrollrapport av 11.5.2006

Telefon:
776 42000

Telefaks:
776 42139

Postadresse:
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Strandvegen 13

E-postadresse:
postmottak@fmtr.no
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VEDLEGG:

Inspeksjonsrapport
Kontroll gjennomført 11.5.2006
Saksnummer: 2003/10426-8
Informasjon om virksomheten
Navn: NNG Miljøindustri

Organisasjonsnr.: 983367437

Adresse: Skoleveien 12/14, 9407 Harstad

Telefon/e-post: 77000680

Besøksadresse: Mercurveien 69

Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.: Harstad, 1901

Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Tarjei Fiva

Fra fylkesmannen:
Frid Mikkola
Per Kristian Krogstad

Rapportens innhold
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema
ble kontrollert:
Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarering, viderelevering.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 1 avvik* og 1 anmerkning*, under kontrollen.
Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.
* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er
brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i
forurensningsloven § 49.
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 23.06.2006
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.

Sted

Dato

Fylkesmannen (etter fullmakt)
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Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø
og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller
dyr.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig
avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse
(§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarering (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)
Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom
egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte
krav.)
Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:
• PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
• Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
• Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende
plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.
Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket
slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.
Det samme gjelder for PCB - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.
Isolasjonsmaterialer med bromerte flammehemmere er en ny farlig avfallstype (2004) som
mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og
rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen
fraksjon.
EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de
ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.
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Avvik/anmerkninger etter kontroll ved NNG Miljøindustri, Harstad den 11.05.2006

X

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5,
annet ledd pkt.1-8.
Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av
internkontrollen)

f) Annet /utdyping; Virksomheten følger ikke egne rutiner ved loggføring/kontroll av olje
utskillere, jf. internkontrollforskriften § 5 pkt 7

Kommentarer:
Det ble under kontrollen avdekket at virksomheten loggfører tømming av de 2
oljeutskillerne på hvert sitt skjema, men de kvitterer ikke inn når det foretas/utføres en
kontroll av de 2 oljeutskillerene på hhv 4m3 og 6m3. Det opplyses fra virksomheten at
kontroll utføres hver gang oljeutskillerne tømmes. Fylkesmannen registrerer at
virksomheten ikke følger sine egne rutiner da det var en egen rubrikk i samme skjema som
kun omhandlet kontroll av oljeutskillerne. Denne rubrikken var tom på kontrolldagen.

Anmerkning 1:
Det er for lite lagringsplass på anlegget
Fylkesmannen vil også ved dette tilsynet kommentere at det virker noe trangt inne på
området med liten plass til å manøvrere i mellom avfallslagrene. Disse forholdene ble også
poengtert under kontrollene i 2003 og 2004, men synes likevel å være på sin plass også
ved dette tilsynet.

