Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Informasjon om virksomheten
Virksomhetens navn:

Finnfjord AS

Rapportnummer:

2009.070.I.SFT

Postadresse:

Postboks 13
9305 Finnsnes
Finnsnes
Lenvik
77870500
24.102 - Produksjon av
ferrolegeringer

Dato for
inspeksjonen:
Organisasjonsnr.:

8. sept. 2009
933770257

SFTs saksnr.:
Tillatelse datert:
Siste endringer:

2008/71
27.mars 1997
17.okt. 2007

Besøksadresse:
Kommune:
Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):
Virksomheten er:
importør forhandler
annet:

produsent

ISO-14001-sertifisert
EMAS-registrert

bruker

Informasjon om inspeksjonen
Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen:
Jacob Steinmo

Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):
Rune Andersen

Bakgrunn for kontrollen:
rutine
særskilt oppfølging
utrykning
Følgende hovedtema ble kontrollert:
vedlikehold
tillatelse
internkontroll
tankanlegg
risikovurdering
klassifisering, merking og emballering
utslipp luft og/eller vann
forbudte og strengt regulerte stoffer
farlig avfall
sikkerhetsdatablader
støy
substitusjon
egenrapportering
deklarering til Produktregisteret
storulykke
annet:

Endelig rapport fra inspeksjon ved Finnfjord AS den 8. september 2009. Utkast til rapport ble
oversendt 21. september 2009 og kommenterer fra bedriften ble mottatt 4. oktober 2009.
Bedriftens kommentarer er innarbeidet i den endelig rapporten.
Resultater fra inspeksjonen
Det ble avdekket to avvik og gitt en anmerkning under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger
er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjon er nærmere
beskrevet på side 2.

12. okt. 2009
Dato

inspektør

Statens forurensningstilsyn

seksjonssjef
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Virksomhetens navn: Finnfjord AS

Dato for inspeksjonen: 8.sept. 2009

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av
definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene,
vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en
skriftlig bekreftelse innen 1.november 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener
at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen fristen, skal det redegjøres for årsaken og
fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.
Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten er plassert i risikoklasse 1, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for
kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 19 200,- i
gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura er oversendt virksomheten.
Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf.
offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms.
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Virksomhetens navn: Finnfjord AS

Dato for inspeksjonen: 8.sept. 2009

Avvik
Avvik 1:
Virksomheten har ikke gjennomført målinger på utslipp fra tappegassanlegg i 2008.
Avvik fra:
Utslippstillatelsen pkt. 9.2
Kommentarer:
Virksomheten opplyste at det ikke var gjennomført målinger på tappegass i 2008.
Opplysninger som var gitt i årsrapporten på utslipp av tappegass var tall fra 2007. Tallene var
i tillegg lagt inn på feil sted i rapporteringsskjemaet, slik at det ikke uten videre fremkom
tydelig hva som var rapportert om disse utslippene.
Virksomheten må etablere klare rutiner/prosedyrer som sikrer at målinger utføres i henhold til
kravene i utslippstillatelsen. Disse rutinene må innarbeides i virksomhetens måleprogram.
Avvik 2
Virksomhetens rutiner for deklarering av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12
Kommentarer:
I henhold til forskriften skal virksomhet som leverer farlig avfall gi tilstrekkelig opplysninger
om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet
kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres skal virksomheten fylle ut et
deklarasjonsskjema som er godkjent av Statens forurensningstilsyn.
Virksomheten hadde ikke noen rutine for å fylle ut deklarasjonsskjema. Utfylling av
deklarasjonsskjema ble overlatt til avfallmottaker. Virksomheten hadde således ikke
tilstrekkelig kontroll over deklareringen. Virksomheten må sørge for å innarbeide korrekt
prosedyre for deklarering av farlig avfall i sitt internkontrollsystem.
Gjennomgang av det som var registrert levert av bedriften, av foreliggende
deklarasjonsskjema og av det som var rapportert inn til SFT, hadde vesentlige
uoverensstemmelser. Det var heller ikke samsvar med det som var registrert innlevert i Norsas
sin database, NORBAS. Eksempler på uoverensstemmelse var forhold knyttet til mengde
innlevert asbestholdig materiale, deklarering av innlevert CCA-impregnert trevirke,
deklarering/informasjon om karbonholdig ildfast materiale som var registrert innlevert til
Specon Miljø i Harstad og registrering/rapportering av PCB holdige kondensatorer.
Det var heller ikke samsvar mellom det som var innlevert av EE-avfall (lysrør og batterier) og
det som var opplyst om dette i årsrapporten til SFT. Det er imidlertid ikke krav om utfylling
av deklarasjonsskjema for denne type farlig avfall.
Virksomheten må gå igjennom innlevert farlig avfall i 2008 på nytt og sende inne en ny og
korrekt oversikt over dette.
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Virksomhetens navn: Finnfjord AS

Dato for inspeksjonen: 8.sept. 2009

Anmerkninger
Anmerkning 1:
Loggføring for visuell overvåking av støvutslipp fra smelteovnene er mangelfull
Kommentarer:
Virksomheten har kvantifiserte krav til utslipp fra smelteovnene over baghousefilteret. Som
følge av tekniske vanskeligheter med å måle utslippene, har virksomheten tillatelse til å
overvåke disse utslippene visuelt. Dette gjøres gjennom regelmessig kontroll av posefilterne
og visuell vurdering av utslippene fra filetert. Kravet er at utslippet ikke skal være synlig. I
henhold til prosedyrene skal det gjennomføres en kontrollrunde pr. skift. Gjennomføring og
resultat av kontrollrunden skal loggføres. Loggføringen er imidlertid svært mangelfull og
manglet for de fleste ettermiddags- og nattskift.
Kontroll og måling av utslipp vil bli nærmere fulgt opp i forbindelse med søknad om ny
utslippstillatelse som nå er inne til behandling i SFT.

Kommentarer/andre forhold:





Virksomheten regner med å bli ISO 14001 sertifisert i løpet av høsten 2009.
Støyundersøkelser som ble gjennomført i september 2008 viste at virksomheten
overskred støykrav i to målepunkter. Virksomheten har etter dette gjennomført
støyreduserende tiltak på en sikt for kvarts. Virksomheten opplyste at de ville følge
opp effekten av dette gjennom en ny støyundersøkelse.
I årsrapporten hadde virksomheten i rubrikken for deponert mengde i 2008, ført opp
den totale mengden som anslagsvis ligger i deponiet. Korrekt deponert mengde i 2008
fremkom imidlertid på et annet sted i rapporten. Deponert mengde i 2008 var 236 tonn
silicastøv, emballert i big bags. I tillegg var det opplyst at 23 tonn inerte herdede
karbonrester lå mellomlagret på området. Total mengde som ligger på deponiet er
estimert til 50 000 tonn. Det var også feil i tabell vedrørende luftutslipp. Utslipp fra
knuseri var ført opp under diverse behandlingsanlegg, mens utslipp fra
tappegassfilteret var ført opp under smelteovner, jfr avvik 1.

Dokumentunderlag
Aktuelle lover og forskrifter, tillatelser, egenrapporter, utdelt dokumentasjon
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