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Inspeksjon ved Umoe Mandal AS
Kontrollnummer: 2019.044.I.FMAG
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Fra virksomheten:
Kay N. Nielsen
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Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Umoe Mandal AS den 25. april
2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Agder avdekket ingen avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
 Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.
Anmerkninger:
 Virksomheten bør gjennomgå rutiner for sortering av avfall med sine ansatte.
 Virksomheten bør i større grad inkludere tanklagring i sine beredskapsøvelser.
Anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Umoe Mandal AS
Organisasjonsnr.: 974189941

Eies av: 947419501

Bransjenr. (NACE-kode): 30.111 - Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Kontrollert enhet
Navn:

Umoe Mandal AS

Anleggsnr.: 1002.0017.01

Kommune: Mandal

Fylke: Vest-Agder

Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft
Tillatelse gitt: 26. juli 1990

Sist endret: 2. oktober 2001

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes.
Inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon som Fylkesmannen og
Miljødirektoratet samarbeider om, og hvor temaet er tanklagring av farlige kjemikalier og
farlig avfall. Forskrift om tanklagring (kap. 18 i forskrift om begrensning av forurensning)
trådte i kraft 01.01.201, og formålet med forskriften er å verne det ytre miljø mot
forurensning som følge av lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Gjennom
tilsynsaksjonen ønsker Fylkesmannen og Miljødirektoratet å sjekke om forskriftens krav er
implementert i virksomhetenes internkontroll og hva status er for etterlevelse. Fra
01.01.2019 gjelder også oppsamlingskravet gitt i § 18-6 c) for alle tanker omfattet av kap. 18,
og dette ble også kontrollert under tilsynet.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema:
 internkontroll
 prosess og renseutstyr
 utslipp til vann

 avfall
 tanklagring

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.
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Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt gitt virksomheten den 5. april 2019.
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 Umoe Mandal AS bli ilagt et gebyr på
kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 for tilsyn av inntil én dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra
Miljødirektoratet for innbetaling. 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 Agder. 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.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten bør gjennomgå rutiner for sortering av avfall med sine ansatte.
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Kommentarer:
Umoe Mandal AS har utarbeidet rutiner for sortering og håndtering av ulike
avfallsfraksjoner, med tydelige merkede stasjoner for ulike typer avfall flere steder på
anlegget. Containere for ulike typer tre er i tillegg utstyrt med kriterier for sortering, men det
ble likevel observert feilsortert trevirke under inspeksjonen. Vi anbefaler derfor
virksomheten å ta dette opp på et møte med de ansatte for å sikre at alle er godt kjent med
rutinene for avfallshåndtering.
Anmerkning 2
Virksomheten bør i større grad inkludere tanklagring i sine beredskapsøvelser.
Kommentarer:
Virksomheten gjennomfører regelmessig beredskapsøvelser, men bør likevel vurdere å ha
større fokus på anleggsspesifikke utslippsscenarioer og andre hendelser knyttet til ytre miljø.

8. Andre kommentarer

Umoe Mandal har seks tanker som er omfattet av tankforskriften. Tankene er 12 m3, og var
tenkt brukt til polyester og vinylester. Under tilsynet var ingen av tankene brukt til dette
formålet, men én av dem ble brukt til diesel fra fartøy som var inne til vedlikehold.
Virksomheten ønsker å avvikle denne ordningen, og vurderer å fjerne tankene.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 lov om vern mot forurensninger og om avfall med underliggende forskrifter
 lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester §§ 3 og 3a
 forskrift om begrensning av forurensning
 forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
 forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10.Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt under inspeksjonen:
 Gebyr ved kontroll (M-297)
 Substitusjonsplikten (M-104)
 Marin forsøpling (M-992)
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