FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKÁMANNI
Miljøvernavdelingen
Vår dato

Saksbehandler

Telefon

Frid Mikkola

77 64 22 15

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

22.09.2006

2003/10426 - 9

Deres dato

Deres ref.

NNG Miljøindustri AS
Postboks 3121
9498 Harstad

Rapport etter kontroll ved NNG Miljøindustri AS den 20.09.2006 - Oversendelse
av kontrollrapport
Vi viser til kontroll av NNG Miljøindustri AS den 20.09.2006. Det ble kontrollert hvordan
farlig avfall ble lagret og behandlet, samt utført en gjennomgang av rutiner for kontroll og
tømming av oljeutskillere. Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av
kontrollen og de funn som ble gjort.
Fylkesmannen ønsker tilbakemelding innen 23.10.2006 på hvordan avvikene som
fremkommer i rapporten vil bli rettet opp.
Med hilsen

Trond Skotvold
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning
Vedlegg: Kontrollrapport

Telefon:
776 42000

Telefaks:
776 42139

Postadresse:
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Strandvegen 13

E-postadresse:
postmottak@fmtr.no
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KONTROLL AV NNG Miljøindustri AS

Virksomhetens adresse
Tidsrom for kontrollen
Fra Fylkesmannen
Kontaktperson i virksomheten

Mercurveien 69, Postboks 3121,
9498 Harstad
20. september 2006
Frid Mikkola
Magne Nesse
Irina Reinholdsen

Kontrollens omfang
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, gjennomførte en kontroll ved NNG
Miljøindustri AS den 20.09.2006. Det ble kontrollert hvordan farlig avfall ble lagret og
behandlet, samt hvordan virksomheten hadde kontroll med mengde avfall som til enhver tid er
lagret på anlegget.
Hovedkonklusjon
Fylkesmannen avdekket at virksomheten ikke har nedskrevne rutiner for kontroll og tømming
av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann, noe som gjør at det kan være fare for utslipp av
oljeholdig avløpsvann til sjø. Virksomheten hadde tilfredsstillende kontroll over mengder
avfall som befinner seg på anlegget til enhver tid.

Utarbeidet dato: 22.09.2006

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Leder av kontroll: Frid Mikkola

Seksjonsleder: Børge Holte
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1.

Innledning

Kontrollen inngår som en del av Fylkesmannens miljøvernavdeling sin planlagte
kontrollvirksomhet for inneværende år. Virksomheten er i tillegg prioritert i og med at
Fylkesmannen har mottatt flere klager fra Havnesjefen i Harstad på utslipp fra virksomheten.
Rapporten omhandler kun avvik som er avdekket under kontroll av anlegget og gir således
ingen fullstendig tilstandsvurdering av NNG Miljøindustri AS sitt miljøarbeid eller
miljøstatus.
Formål
Kontrollere behandling og lagring av farlig avfall, samt rutiner rundt kontroll og tømming av
oljeavskillerne på virksomhetens anlegg i Harstad
Metode
Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter og ved intervjuer av daglig leder,
HMS ansvarlig og leder for avfallslager. Det ble også gjennomført en befaring av
lagerområdet.
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 er områder
som tilsynsmyndighetene 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:
Internkontrollforskriften
Forurensningsloven
Gjeldende utslippstillatelser
Tidligere kontrollrapporter
Dokumenter vi ba om underveis

3.

Avvik

Avvik 1
Virksomheten mangler skriftlige rutiner for kontroll og tømming av oljeutskillere
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, nr. 7
Kommentar: De to oljeutskillerne er ikke utstyrt med alarm eller oppsamlingstank for olje.
Dvs. renseanleggene er særskilt avhengig av at det er utarbeidet skriftlige rutiner for
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kontrollert tilførsel av oljeholdig vann til utskillerne, skriftlige rutiner for kontroll av oljenivå
i utskillerne og skriftlige rutiner for tømming av utskillerne.
•

Det er ikke nedskrevet rutiner for tømming og kontroll av oljeutskillerne. Det ble
opplyst at virksomheten hadde rutiner for dette og at de var innarbeidet hos de ansatte.
Eksempelvis må slike rutiner opplyse at kapasiteten til oljeutskillerene reduseres ved
flo sjø. Det følger av internkontrollforskriften § 5 nr 7 at slike rutiner skal være
skriftlige.

•

Det var ingen fast tømming/kontroll av oljeutskillerne. De ble tømt etter erfaring
avhengig av mengden innkommet sloppvann og frekvens i drenering av heater og
tanker for refusjonsolje. Fylkesmannen vurderer virksomhetens kontroll av tankene
som for tilfeldig.

•

En mangel på skriftlige rutiner gjør at det er vanskelig for ansatte å utføre samme
prosedyre likt. Skriftlige arbeidsrutiner sikrer at samtlige ansatte er satt inn i
virksomhetens rutiner, noe som sikrer videreføring av rutiner ved anlegget. Gode
innarbeidede rutiner som er godt kjent blant de ansatte minsker sannsynligheten for
uønskede hendelser, jf. internkontrollforskriften § 5 nr 7.

Avvik 2
PCB vindu manglet merking
Avvik fra: Produktforskriftens §3-1: Produkter som inneholder PCB eller erstatningsstoffer
for PCB
Kommentar:
Fylkesmannen registrerte at en pall med umerkede PCB-vindu var lagret på anlegget. PCBvindu som NNG mottar skal i utgangspunktet være merket. Hvis så ikke er tilfelle, plikter
NNG å merke vinduene. Virksomheten opplyste at de har de gule PCB-merkelappene som
skal benyttes.

4.

Annet

NNG har tillatelse til å lagre inntil 100 tonn farlig avfall i gruppe 04 og oppover. Ved
gjennomgang av data ble det opplyst at per 5.september 2006 var det registert ca 63 tonn
farlig avfall på lager hos virksomheten. Det er grunn til å anta at dette tallet var noe høyere
kontroll dagen. Fylkesmannen har gjentatte ganger påpekt at utearealet på anlegget har vært
overfylt og området har vært preget av liten plass til å manøvrere seg i mellom avfallslagrene.
Ved kontroll av anlegget den 20.09.2006 bar området preg av at det var ryddet en god del opp
og avfallet som var pakket og klar til videre forsendelse var lagret på an anvist plass på
anlegget. Områdene framstod klart forbedret siden forrige kontroll. Fylkesmannen ser positivt
på dette.
Fylkesmannen informerte at virksomheten vil få varsel om endring av gjeldende
utslippstillatelse. Endringen består i skjerpede utslippskrav til utslipp fra oljeutskillerene på
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anlegget. Årsak til endringen er innføring av statlige utslippskrav til oljeutskillere fra
01.01.07, jfr. kapittel 15 i forurensningsforskriften.

6.

Oppfølging

Fylkesmannen ønsker tilbakemelding om hvordan avvikene som fremkommer i rapport vil bli
rettet opp innen 23.10.2006

