Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni

Macks Ølbryggeri AS Hovedkontor Tromsø
Postboks 6142
9291 Tromsø

Tromsø, 5. desember 2018

Deres ref.:
Rune Lennart Andreassen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/5931
Saksbehandler:
Bjørn Arne Karlsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Macks Ølbryggeri AS
Kontrollnummer: 2018.015.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Rune Lennart Andreassen
Andre deltagere fra virksomheten:
Cathrine Edvartsen
Peter Calleeuw
Oddvar Larsen, Balsfjord kommune

Fra Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni:
Bjørn Arne Karlsen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
/ Romssa Fylkkamánni:
Per Kristian Krogstad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Macks Ølbryggeri AS i
Nordkjosbotn den 28.11.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning
under inspeksjonen.
Fylkesmannen ser alvorlig på begge avvik, da disse medfører at Macks Ølbryggeri AS
ikke har kontroll med sine påslipp til et kommunalt renseanlegg som har kjente
utfordringer med å takle påslippet fra bryggeriet. Påslipp som overbelaster renseanlegget
vil trolig slippes tilnærmet urenset til resipienten (indre Balsfjorden).

Avvik:
 Macks Ølbryggeri har ikke oversikt over sitt påslipp til det kommunale Mack RA


Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for sine påslipp til kommunalt
renseanlegg

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø Telefon: 77 64 20 00 Org. nr.: 974 772 124
E-post: fmtrpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Troms

Anmerkninger:
 Farlig avfall som spillolje og lysstoffrør lagres på en måte som øker risikoen for
hhv. søl og brekkasje
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
5. desember 2018

Bjørn Arne Karlsen

Evy Jørgensen

dato

kontrollør
miljøverndirektør
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni

Kopi av rapporten sendes til:
 Balsfjord kommune
 Balsfjord Kommunal Teknikk KF
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Macks Ølbryggeri AS, hovedkontor Tromsø
Organisasjonsnr.: 973188178

Eies av: 975967093

Bransjenr. (NACE-kode): 11.050 - Produksjon av øl

Kontrollert enhet
Navn:

Macks Ølbryggeri AS

Anleggsnr.: 1933.0064.01

Kommune: Balsfjord

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt
fiskeforedling
Tillatelse gitt: 14. desember 2016

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til luft




Utslipp til vann
Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Macks Ølbryggeri AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Macks Ølbryggeri AS
innen 31. januar 2019 sende en skriftlig, dokumentert, redegjørelse som viser hvordan
avvik er rettet, eller planlagt rettet.
Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av
tiltakene vil derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/Bjørn Arne Karlsen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf.
forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig, dokumentert,
tilbakemelding på hvordan avvikene er rettet, eller planlagt rettet, innen 31. januar
2019. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en skriftlig, dokumentert,
tilbakemelding på hvordan avvik er rettet, eller planlagt rettet, innen 2 uker etter at
vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes
til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni innen to uker etter at denne rapporten
er mottatt.

5. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22.
oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Macks Ølbryggeri AS bli ilagt et
gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette
tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en
faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere
endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En
eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må
betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli
refundert.

6. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).

Inspeksjonsrapport 2018.015.I.FMTR
Versjon 2018.02.15

Side 4 av 6

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Macks Ølbryggeri har ikke oversikt over sitt påslipp til det kommunale Mack RA
Avvik
-

fra:
Forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning)
Internkontrollforskriften § 5 Innhold i IK-systemet. Krav til dokumentasjon pkt. 7
Utslippstillatelse av 16.12.2016 pkt. 2.2 Plikt til å overholde grenseverdier, 2.6
Internkontroll og 11.1 Utslippskontroll.

Kommentarer:
Macks Ølbryggeri AS har satt ut prøvetaking og analyse av prosessavløpsvannet til
Balsfjord Kommunal Teknikk KF. Macks Ølbryggeri AS har ikke rutiner for å etterse at
oppgavene blir ivaretatt av denne. Det har derfor ikke blitt oppdaget at uttak og analyse
av prosessavløpsvannet ikke har blitt utført på en tilfredsstillende måte.
Manglende analyser har medført at virksomheten ikke har avdekket at påslippet til det
kommunale Mack RA for 2017 har oversteget tillatelsens rammer for parameterne BOF5
og suspendert stoff med hhv. omlag 18 og 45 %. Tallene foreligger på bakgrunn av
opplysninger om SS gitt under tilsynet og ettersendt materiale om BOF5 for 2017.
En naturlig følge av manglende kjennskap til eget utslipp, er at virksomheten ikke har hatt
nødvendig insentiv til å sette inn tiltak for å redusere påslippet av nevnte parametere.
Avvik 2
Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for sine påslipp til kommunalt
renseanlegg
Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5 Innhold i IK-systemet. Krav til dokumentasjon pkt. 7
- Utslippstillatelse av 16.12.2016 pkt. 11.2 Måleprogram.
Kommentarer:
Det ble erkjent på tilsynet at det ikke foreligger noe måleprogram. Programmet skulle
ifølge utslippstillatelsen vært utarbeidet innen 15.04.2017.
Med et måleprogram på plass ville Macks Ølbryggeri AS hatt tydelige spesifikasjoner for
sin bestilling av prøvetakings- og analysetjenester overfor Balsfjord Kommunal Teknikk
KF, og således lettere kunne følge opp leveransene fra det innleide foretaket.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Farlig avfall som spillolje og lysstoffrør lagres på en måte som øker risikoen for hhv. søl
og brekkasje
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Kommentarer:
Spillolje lagres på en 1 m3 IBC (plasttank). Dette synes uhensiktsmessig da det opplyses
at det genereres lite spillolje ved virksomheten, og at farlig avfall, ifølge avfallsforskriften
§ 11-8, skal leveres inn årlig dersom det totalt utgjør mer enn ett kg. Videre står tanken
på et oppsamlingskar, noe som gjør tilkomsten for påfylling vanskelig. Dette kan medføre
søl. I tilfelle tappepunktet nede på tanken ødelegges, kan spillolje renne ut over gulvet
uten at oppsamlingskaret klarer å samle den opp.
Lysstoffrør lagres i en avskåret IBC. Dette medfører stor sannsynlighet for brekkasje på
rørene, med utslipp av forurensende gasser som resultat. Lysstoffrør bør lagres i original
emballasje i kasse/eske med tilstrekkelig lengde til at røret ligger flatt eller står støtt på
høykant.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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