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1. Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Tromsø Mekaniske AS
under tilsyn 30.10.14.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Under tilsynet avdekket Fylkesmannen følgende avvik:
1. Virksomheten kan ikke dokumentere at kontroll og vedlikehold av renseanlegg for
spylevann er tilfredsstillende.
2. Virksomhetens avfallshåndtering er ikke tilfredsstillende.
Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Det er også gitt tre anmerkninger.
Vi ber Tromsø Mekaniske AS om en skriftlig bekreftelse innen 15.03.15 for at avvikene er rettet.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 2.
Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på tilsynsdagen.
8.1.2015
Dato

Fylkesmannen i Troms
(etter fullmakt)

Anne Birte Tennøy
kontrollør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

2. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 983529542

Eies av (org.nr): 983519520

Besøksadresse: Skansegata 1

Telefon: 77 66 26 10

Bransjenr. (NACE-kode): 33.150

E-post: post@tsv.no

Kontrollert anlegg
Navn: Tromsø Mekaniske AS

Anleggsnummer: 1902.0002.01

Kommune: Tromsø

Saksnummer: 2007/4442-309

3. Bakgrunnen for tilsynet:
Denne inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot skipsverft. Hensikten med
tilsynet var å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av, forurensningsloven med
forskrifter overholdes.
Tilsynet ble gjennomført 30.10.14, og omfattet en gjennomgang av dokumenter (skriftlige og
elektroniske), intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet. Følgende områder ble
dekket:







Utslipp til sjø.
Utslippskontroll.
Støy.
Håndtering av næringsavfall og farlig avfall.
Lagring og håndtering av kjemikalier.
Internkontroll med hovedvekt på skriftlige rutiner og prosedyrer for arbeidsoperasjoner og
prosesser som kan medføre forurensning, og implementering og etterlevelse av dette.

Fylkesmannen har under tilsynet ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

4. Oppfølging etter tilsynet
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen i Troms ber om en skriftlig redegjørelse for at avvikene er rettet innen 15.03.15.

5. Regelverk og definisjoner



Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
(forurensningsforbudet)
Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 29
(forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner,
inkludert skipsverft).
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Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
kapittel 11 (farlig avfall)
Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 (Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon)

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov (for eksempel overtredelse av krav i
forurensningsloven og forskrifter hjemlet i denne lov eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i
virksomheter med tillatelse.
Tromsø Mekaniske AS skal betale gebyr etter gebyrsats 3 på NOK 12 000,-.

7. Avvik og anmerkninger
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens tilsyn:
Avvik 1
Virksomheten kan ikke dokumentere at kontroll og vedlikehold av renseanlegg for spylevann
er tilfredsstillende.
Avvik fra:
Interkontrollforskriften § 5.
Kommentar:
Tromsø Mekaniske AS har ikke nedfelte rutiner for kontroll og vedlikehold av renseanlegg for
spylevann, og det er dermed usikkert hvor ofte renseanlegget blir kontrollert i samsvar med
anbefalte rutiner. Dette er uheldig, da det bare tas prøver fra renseanlegget to ganger i året, og det
dermed kan være vanskelig å oppdage hvis renseanlegget ikke fungerer optimalt mellom
prøvetakingsperiodene.
Renseanlegget er tilgjengelig for uvedkommende (det er verken gjerde rundt eiendommen eller
renseanlegget), og kontrollpanelet til renseanlegget står bare noen meter fra nærmeste
inngang/utgang til bedriften.
Tromsø Mekaniske AS må sende Fylkesmannen skriftlig dokumentasjon på rutiner for å sikre at
kontroll og vedlikehold av renseanlegget for spylevann blir gjennomført i overensstemmelse med
leverandørens anbefalinger. Virksomheten må også sende en skriftlig vurdering av risiko ved å ha
renseanlegget tilgjengelig for uvedkommende.
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Avvik 2
Virksomhetens avfallshåndtering er ikke tilfredsstillende.
Avvik fra:
Forurensningsforskriften § 29-4, avfallsforskriften § 11-5 og 11-8.
Kommentar:
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dersom det ikke finnes dokumentasjon på innhold av
miljøfarlige stoffer i avvirket materiale, skal dette leveres som farlig avfall. Ifølge avfallsforskriften
§ 11-8, skal virksomheter hvor det oppstår farlig avfall levere dette til godkjent mottak minst en
gang pr. år. Tromsø Mekaniske AS har ikke dokumentasjon på innhold av miljøfarlige stoffer i
avvirket materiale og har ikke levert avvirket materiale til godkjent mottak innen fristen på ett år.
Fylkesmannen ser spesielt alvorlig på at det ved virksomheten står flere IBCer1 (umerka/dårlig
merka) lagret på «frimark» med avskåret topp som inneholder avvirket materiale/spylevann. Under
tilsynet var «vannstanden» i en av disse IBCer bare noen cm fra toppen, og IBCen vil dermed lett
kunne overfylles ved kraftig regnvær. Videre inneholdt en av IBCene, som sto lagret på «frimark»,
oljeholdig vann med tappekran i bunn. Denne IBCen var samtidig lett tilgjengelig for
uvedkommende, om lag 10 meter fra nærmeste inngang/utgang uten port.
Vi vil påpeke at Tromsø Mekaniske AS er lokalisert midt i Tromsø sentrum, og har blant annet en
boligblokk som en av sine nærmeste naboer. Det er dermed svært uheldig å ha farlig avfall stående
lett tilgjengelig for uvedkommende.
Tromsø Mekaniske AS må sende skriftlig dokumentasjon (med bilder) til Fylkesmannen på at de
har levert det avvirkede materialet til godkjent mottak innen 15.03.15. Videre må Tromsø
Mekaniske AS sende skriftlig dokumentasjon (med bilder) til Fylkesmannen på at de har ryddet opp
i det farlige avfallet som står lagret ute, som påpekt under tilsynet. Virksomheten må også sende
skriftlig dokumentasjon på rutiner for å sikre at de har oversikt over mengder og typer avfall som
anlegget genererer, at de sikrer at farlig avfall er forsvarlig lagret, samt at de har rutiner på at farlig
avfall blir levert til godkjent mottak minst en gang pr. år.
Anmerkning 1
Støy.
Kommentarer:
Virksomheten har tidligere mottatt en del naboklager på støy, og Fylkesmannen viser til brev fra
Tromsø Mekaniske AS datert 13.06.13 der det fremgår at det vil bli bygget en støyskjerm/gjerde langs
eiendomsgrensa mot sør. I brev datert 02.06.14 ber Fylkesmannen om en tilbakemelding på hva som er
status på bygging av nevnte gjerde/støyskjerm med svarfrist 13.06.14. Fylkesmannen kan ikke se å ha
mottatt brev fra Tromsø Mekaniske AS på dette.
Vi ber om at Tromsø Mekaniske AS sender inn en handlingsplan på arbeidet med støyskjerm innen
tidsfrist for tilbakemelding på denne rapporten.

1

IBC = Intermediate Bulk Container, som hver rommer 1040 liter.
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Anmerkning 2
Virksomheten har brudd på prosedyre for «oppsamling av spylevann».
Kommentarer:
Skjema for «oppsamling av spylevann» fylles ikke ut fortløpende. Arbeidsleder gjør notater under
hver spyling i egen bok, men disse føres ikke inn i virksomhetens skjema fortløpende.
Vi ber Tromsø Mekaniske AS om å fylle ut skjema for alle spylinger som har vært gjennomført ved
verftet i 2014, og ber samtidig virksomheten om å følge interne rutiner for «oppsamling av
spylevann» som innebærer at skjema fylles ut fortløpende etter hver spyling. Dette er viktig for å
sikre at virksomheten har oversikt over mengde spylevann som blir samlet opp og renset, samt
oversikt over mengden vann som ikke blir samlet opp og som dermed kan være en potensiell
forurensningskilde. Dette bør beregnes etter hver spyling for å forsikre at oppsamlingsanordningene
fungerer slik de skal.
Anmerkning 3
Det er uklart om virksomhetens rutiner for å hindre utslipp av prioriterte stoffer til sjø er
tilstrekkelige.
Kommentarer:
På tilsynsdagen ble det ikke gjennomført spyling, og det er derfor vanskelig for Fylkesmannen å
vurdere om virksomhetens rutiner for å hindre utslipp av prioriterte stoffer til sjø er tilstrekkelige.
Fylkesmannen har følgende anmerkninger:
1) Det er uklart om virksomheten har tilstrekkelige rutiner for å rengjøre slippen for avvirket
materiale før floa kommer opp i slippen. Under tilsynet ble det nevnt at dette kunne være en
utfordring.
2) Noen av «oppsamlingsrennene» i slippen er ødelagte, og det er uklart om det er tilstrekkelig
oppsamling av spylevann under spyling.
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