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Akva Ren As avd. Fabrikk
Industriveien 2
9062 Furuflaten

Dato:
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Bjørn Arne Karlsen

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Tankanlegg Djupvik
Kontrollnummer: 2019.022.I.FMTF
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Stephan Hoffmann
Andre deltagere fra virksomheten:
Sissel Stenberg
Arild Karlsen

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
Bjørn Arne Karlsen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
og Finnmark:
May Helen Holm

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Tankanlegg Djupvik den
02.04.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 7 avvik under inspeksjonen.
Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1. Virksomheten har ikke etablert oppsamlingsarrangement
for dieseltank. Samme avvik ble gitt i 2016.
Avvik:








Virksomheten har ikke etablert oppsamlingsarrangement for dieseltank som
omfattes av tankforskriften
Virksomheten oppfyller ikke krav til miljørisiko i henhold til tankforskriften § 18-4
Virksomheten har mangelfulle rutiner for drenering av oppsamlingsarrangement
for syretank
Virksomhetens mangler tilstandskontroll på maursyretank
Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema ytre miljø
Måling og beregning av utslipp til sjø er ikke tilfredsstillende
Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Postadresse: Statens Hus, 9815 Vadsø
Besøksadresse: Damsveien 1 (Vadsø), Strandveien 13 (Tromsø) Telefon: 78 95 03 00 Org. nr.: 967 311 014
E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/troms-finnmark

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
09.04.2019
dato

Bjørn Arne Karlsen
Per Kristian Krogstad
kontrollør
seksjonsjef
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kopi av rapporten sendes til:
 Gáivuotna Kåfjord kommune
 Mattilsynet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Akva Ren AS avd Fabrikk
Organisasjonsnr.: 972302147

Eies av: 963772637

Bransjenr. (NACE-kode): 10.411 - Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Kontrollert enhet
Navn:

Tankanlegg Djupvik

Anleggsnr.: 1940.0023.02

Kommune: Gáivuotna Kåfjord

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Annen aktivitet
Tillatelse gitt: 5. januar 2011

Sist endret: 21. januar 2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens
aksjon for tanklagring.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og produktkontrolloven § 8.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft





Utslipp til vann
Avfall
Kjemikalier

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.
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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Akva Ren AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 13. mai 2019 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ser alvorlig på avvik nr. 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Akva Ren AS må sende
inn en egen skriftlig redegjørelse innen 13. mai 2019 som beskriver hvilke tiltak som skal
gjennomføres og når tiltak skal gjennomføres for å lukke dette avviket.
Gjennomføringen av tiltak kan bli fulgt opp ved ny kontroll.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Bjørn Arne Karlsen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen varsler herved at vi vil vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt (jf.
forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er
rettet, eller en tiltaksplan for retting av større avvik, innen 13. mai 2019.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 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 27. mars
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 Akva Ren AS bli ilagt et gebyr på kr
26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 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 og Finnmark. 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.
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6. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har ikke etablert oppsamlingsarrangement for dieseltank som omfattes av
tankforskriften
Avvik fra:
Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-6 punkt c, 2. ledd
Kommentarer:
Virksomheten har en dieseltank som er over 10 m3. Virksomheten har ikke etablert
oppsamlingsarrangement for tanken.
Virksomheten fikk samme avvik under tankaksjonen i 2016. I tilbakemeldingene etter tilsyn i
2016 skrev virksomheten at entreprenør var leid inn for å bygge ringmur med 110 %
oppsamlingskapasitet og med svellebånd mot betongfundament. Under tilsynet 2. april
kunne Fylkesmannen se at dieseltanken er flyttet siden forrige tilsyn, men at det fortsatt ikke
er etablert oppsamlingsarrangement.
Fylkesmannen ser alvorlig på at oppsamlingsarrangementet fortsatt ikke er på plass.
Avvik 2
Virksomheten oppfyller ikke krav til miljørisiko i henhold til tankforskriften § 18-4
Avvik fra:
Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-4
Kommentarer:
Vurdering av sårbarhet til resipient
Vurderingen av mulige miljøkonsekvenser av potensielle utslipp fra tankene er mangelfulle.
Her må virksomheten for eksempel vurdere resipientens sårbarhet for maksimalt utslipp og
hvilke brukergrupper og miljøressurser i resipienten som kan bli berørt.
Akseptkriterier
Virksomheten har ikke satt akseptkriterier for tankene for å vurdere om miljørisikoen er
akseptabel. Akseptkriteriene skal være beskrevet/dokumentert i inspeksjons/vedlikeholdssystemet eller i virksomhetens øvrige internkontroll. Akseptkriteriene skal også
henvises til i virksomhetens inspeksjonsrapporter for tanker, rør etc. For utfyllende råd om
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akseptkriterier henviser Fylkesmannen til dokumentet Veiledning til tankforskriften. Denne
finnes på Miljødirektoratets hjemmesider.
Evaluering av miljørisikovurderingen
Virksomheten kunne ikke dokumentere at det gjøres en årlig evaluering av miljørisikovurderingen
for tank.
Avvik 3
Virksomheten har mangelfulle rutiner for drenering av oppsamlingsarrangement for
syretank
Avvik fra:
Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-4
Kommentarer:
Virksomheten har ikke skriftlige rutiner som beskriver prosedyre for drenering av
oppsamlingsarrangement for syretank.
Avvik 4
Virksomhetens mangler tilstandskontroll på maursyretank
Avvik fra:
Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-4
Kommentarer:
Virksomheten har ikke utført tilstandskontroll for maursyretank. Tanken ble installert i 2011.
Tanken ble kjøpt brukt. Virksomheten kunne ikke dokumentere at det er utarbeidet kriterier for
hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand (jf. avvik om akseptkriterier) for tanken.
Avvik 5
Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema ytre miljø
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5
Kommentarer:
Dokumenter var ikke oppdatert i tråd med endret praksis, alternativt at egne rutiner ikke blir
etterlevd. Virksomhetens rutiner for drift av syretank er ikke oppdatert. Driftsrutinen er ikke
helt i samsvar med dagens praksis med hensyn til hyppigheten til visuelle kontroller. Det står
videre i rutinen at tanken skal sjekkes i tom tilstand årlig. Dette er en praksis som ikke er
gjennomført.
Miljørisikovurderingen var ikke oppdatert (2016).
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Avvik 6
Måling og beregning av utslipp til sjø er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Ny (21.01.2019) og gammel (05.01.2016) utslippstillatelse pkt. 3 Utslipp til sjø
Kommentarer:
Det er ikke installert vannmengdemåler på utslippsledningen.
Det tas ikke døgnblandprøver av prosessavløpsvannet, men èn enkelt prøve som sendes til
laboratoriet.
Virksomheten har ikke rutiner som sikrer uttak av representative prøver.
Virksomhetens måleprogram er ikke oppdatert (2014).
Avvik 7
Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Avfallsforskriften kapittel 11
Ny (21.01.2019) og gammel (05.01.2016) utslippstillatelse pkt. 9.2 Farlig avfall
Kommentarer:
Det kunne ikke legges frem rutiner for mellomlagring av farlig avfall.

8. Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:







Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og
3a
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
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10.Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Forurensningsforskriften kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall
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