Saksbehandler

Telefon

Magne Nesse

77 64 22 27

Vår dato
25.01.2007
Deres dato

Vår ref.
2007/1309 - 0
Deres ref.

Arkivkode
460

NNG Miljøindustri AS
postboks 3121
9498 Harstad

Rapport etter kontroll ved NNG Miljøindustri den 23.01.07 - oversendelse av
kontrollrapport
Vi viser til kontroll av NNG Miljøindustri AS den 23.01.07. Det ble kontrollert rutiner for
kontroll og tømming av oljeutskillere, samt lagring og behandling av PCB holdig avfall.
Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av kontrollen og de funn som ble
gjort.
Det ble ikke funnet avvik under kontrollen, og det er således ikke nødvendig med noen
tilbakemelding.

Med hilsen

Cathrine Henaug
kst. fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning

Kopi med vedlegg: Harstad Havn KS, Postboks 193, 9482 Harstad
Vedlegg: Kontrollrapport

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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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
23. januar 2007
Frid Mikkola
Magne Nesse
Irina Reinholdsen

Kontrollens omfang
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, gjennomførte en kontroll ved NNG
Miljøindustri AS den 23.01.07. Det ble kontrollert rutiner for kontroll og tømming av
oljeutskillere samt lagring og behandling av PCB holdig avfall.
Hovedkonklusjon
Fylkesmannen fant at virksomheten fulgte egne rutiner for kontroll og tømming av
renseanlegg for oljeholdig avløpsvann. Virksomheten hadde tilfredsstillende merking og
lagring av PCB holdig avfall.

Utarbeidet dato: 25.01.2007

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Leder av kontroll: Magne Nesse

Seksjonsleder: Børge Holte
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1.

Innledning

Kontrollen inngår som en del av Fylkesmannens miljøvernavdeling sin planlagte
kontrollvirksomhet for inneværende år og er en oppfølging av avvik avdekket under kontroll
20.09.06.
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.
Metode
Kontrollen var ikke varslet. Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter og
ved intervjuer av ansvarlig for registrering av farlig avfall, driftsoperatør ved mottak av farlig
avfall. Det ble 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.

Observasjoner fra kontrollen

Virksomheten har ikke loggført noen hendelser/uhell ved avfallslageret siden forrige kontroll
i september 06.
Ved forrige kontroll fikk NNG avvik knyttet til manglende rutiner for kontroll og tømming av
oljeutskillerne på anlegget. NNG har fra november 06 iverksatt faste kontroller av oljenivå i
oljeutskillerne hver fredag, som grunnlag for å iverksette tømming. Gjennomført kontroll av
oljenivå, samt tømming av oljeutskillere, blir loggført og bekreftet med underskrift på egne
skjema. NNG redegjorde for at de var i ferd med overgang til PC basert internkontrollsystem.
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Utskillerne har ikke vært tømt i 2007, og loggen viste følgende tømmefrekvenser/mengder for
2006:
Dato
02.01.06
27.01.06
17.03.06
20.04.06
06.06.06
18.08.06
10.11.06
Sum

Oljemengde tømt fra
6m3 utskiller
0,4 m3
1,1 m3
1,0 m3
3,0 m3
1,3 m3
0,8 m3
0,6 m3
8,2 m3

Oljemengde tømt fra
4m3 utskiller
0,4 m3
0,5 m3
0,2 m3

1,1 m3

Olje i utskillerne skyldes i følge NNG primært vask av tomme oljefat før pressing.
Svingningene i oljemengde i oljeutskillerne forklares derfor med mottak variabel mengde
tomme oljefat.
I brev av 16.10.06 redegjorde Fylkesmannen for hva NNG har tillatelse til å behandle av
sloppvann på anlegget: Det er kun der sloppvann består av olje/vann blanding at vannfasen
kan dreneres fra, på anlegget i Harstad. Sloppvann som inneholder andre forurensende stoffer
enn oljeprodukter må leveres videre i sin helhet til behandlingsanlegg for farlig avfall. NNG
redegjorde for at sloppvann som NNG mottar kun er olje/vann blandinger fra motorrom i skip
og fra rens av tanker som inneholder oljeprodukter. NNG mottar imidlertid tidvis olje/vann
blandinger som er så emulgert at oljen ikke skiller. Slike leveranser leveres i sin helhet videre.
Ved forrige kontroll fikk NNG avvik knyttet til manglende merking av PCB-vindu. På
kontrollen var alle PCB-vindu tilfredsstillende merket.

