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Deres ref.:

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2019/855
Saksbehandler:
Thor Jostein Dahlstrøm

Stein Tore Bergheim

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved SAR Treatment avd. Hammerfest
Kontrollnummer: 2019.069.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:

Fra Miljødirektoratet:
Thor Jostein Dahlstrøm
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Cathrine Skjærgård
Helene Mørkkåsa Sandvik

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved SAR Treatment avd. Hammerfest (SAR
Treatment) den 22. august 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding
om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Enkelte deler av
avviket går igjen fra tidligere tilsyn, dette ser vi alvorlig på.
Avvik:
 Virksomheten har mangler ved sin lagring av farlig avfall og tilknyttet internkontroll
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: SAR AS AVD HAMMERFEST
Organisasjonsnr.: 990680299

Eies av: 944178228

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Kontrollert enhet
Navn: SAR Treatment avd. Hammerfest

Anleggsnr.:

2004.0020.01

Kommune: Hammerfest

Fylke: Finnmark

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling
Tillatelse gitt: 7. oktober 2005

Sist endret: 8. juli 2019

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 Miljødirektoratets risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Styringssystem
 Vedlikeholdssystem




Levering av avfall
Håndtering og lagring av 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.
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
SAR Treatment plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må SAR Treatment innen 30. november 2019 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Thor
Jostein Dahlstrøm.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73)
dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 30. november
2019. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet
innen 6 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 30 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Miljødirektoratet 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. august 2019.
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll 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 SAR Treatment 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, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.
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. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har mangler ved sin lagring av farlig avfall og tilknyttet internkontroll
Avvik fra:
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Tillatelsen punkt 3.3 Lagring og 3.4 Vilkår ved lagring av farlig avfall
Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS lovgivningen
Kommentarer:
I virksomhetens tillatelse er det angitt en rekke vilkår for lagring av farlig avfall. Blant annet må
virksomheten merke lageret for farlig avfall slik at det fremgår hva som er lagret, og ha et kart hvor
det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret. Tanker som rommer farlig avfall skal ha en
barriere mot uhellsutslipp i form av oppsamlingsarrangement. Farlig avfall skal ikke lagres lengre
enn 12 måneder, og tillatelsens vedlegg 2 angir hvilke mengder og avfallstyper som virksomheten
maksimalt kan lagre.
Internkontrollforskriften beskriver virksomhetens plikt til å iverksette rutiner som skal avdekke,
rette opp og forebygge brudd på krav fastsatt i HMS-lovgivningen. Kravene til trygg lagring og
håndtering av avfall er spesielt sentrale i dette da de er SAR Treatment AS sin kjernevirksomhet.
På virksomhetens område var det lagret farlig avfall i form av skipper, slamkontainere og tanker.
Ifølge virksomheten var avfallet i SAR Service AS sin besittelse, da det enda ikke var deklarert til
SAR Treatment AS. Miljødirektoratet påpeker at ettersom at avfallet var plassert på SAR Treatment
AS sitt område anser vi lagringen som omfattet av SAR Treatment sin tillatelse. Dette inkluderer de
krav som gjelder til både lagringsforhold og type- og mengdebegrensninger. Avfallet stod lagret
sammen med tomme konteinere og konteinere som ifølge virksomheten inneholdt ikke-farlig avfall.
Tankene var ikke merket slik at det var mulig å se hva som var lagret der, og de var ikke lagret i
samsvar med virksomhetens kart. Mangler ved virksomhetens merking av lagret farlig avfall og av
mangelfullt samsvar mellom kart og lagring ble også påpekt ved forrige tilsyn hos virksomheten, 14.
juni 2018, og i revisjonsrapport datert 7. november 2016. Vi ser alvorlig på at dette ikke er
tilstrekkelig rettet, og forventer at virksomheten etablerer rutiner som sikrer at dette ikke skjer
igjen.
Under befaring av virksomhetens tankfarm ble det observert at en av dreneringsventilene i
oppsamlingsbassenget stod åpen. Oppsamlingsbassenget utgjør ikke en barriere så lenge
dreneringsventiler står åpne. Virksomheten informerte om at det hadde regnet tidligere og at de
hadde drenert ut regnvannet, men de kunne ikke redegjøre for hvor ansvaret for å lukke
dreneringsventilene etter tømming av regnvann lå, eller andre etablerte rutiner som sikrer at
dreneringsventilene er lukket.
Under tilsynet kunne virksomheten ikke legge frem dokumenterte rutiner som skal sikre at de holder
seg innenfor mengdebegrensningene angitt i tillatelsen eller at de ungår å lagre farlig avfall lengre
enn 12 måneder. Det ble observert i virksomhetens lageroversikt at enkelte fraksjoner var lagret
noe lengre enn 12 måneder.

8. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen:

9. Andre forhold
Under tilsynet opplyste virksomheten om at vannrenseanlegget deres fortsatt er ute av drift. De
opplyste om at siste rest i bioreaktoren ble tømt i januar 2018, noe som medførte overutslipp av
kobber og barium meldt i egenkontrollrapporten for 2018. Før de eventuelt starter
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vannrenseanlegget opp igjen, vil de ha gjort endringer i anleggets utforming. Temaene
utslippskontroll og måleprogram ble derfor ikke gjennomgått på tilsynet.
Virksomhetens TCC-anlegg har vært midlertidig ute av drift, men de planlegger å starte dette opp
igjen innen utgangen av 2019. De benyttet også tankanlegget til naturlig settling og separasjon av
vann fra slop.

10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

11. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:



Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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