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Inspeksjon ved Mack RA
Kontrollnummer: 2020.385.I.FMTF
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Leif Kristiansen
Andre deltagere fra virksomheten:
Jarle Borge
Odd Harald Strand

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
Bjørn Arne Karlsen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
og Finnmark:
Per Kristian Krogstad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved det kommunale Mack RA den
20.02.2020. 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 4 avvik og ga ingen anmerkninger under
inspeksjonen.
Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2 da Mack RA ikke klarer rensekravene i utslippstillatelsen
av 08.11.2018, og dette har vært kjent for virksomheten og kommunen i lang tid.
Avvik:
 Prosessavløpsledning mellom Mack RA og pumpekum nedstrøms Sjøvollan RA er ikke
ferdigstilt.
 Mack RA overholder ikke rensekravene i tillatelsens pkt. 2.4
 Virksomheten leverer ikke farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11
Farlig avfall
 Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema Ytre miljø
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

Anmerkninger:
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
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
11. mars 2020

Per Kristian Krogstad
seksjonssjef VAFO

Bjørn Arne Karlsen
kontrollør/seniorrådgiver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kopi av rapporten sendes til:
 Balsfjord kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: BALSFJORD KOMMUNAL TEKNIKK KF
Organisasjonsnr.: 974058472

Eies av: 884046912

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall
Kontrollert enhet
Navn:

Mack RA

Anleggsnr.: 5422.0027.01

Kommune: Balsfjord

Fylke: Troms og Finnmark

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 08.11.2018

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
 Prosess og renseutstyr




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.
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
Balsfjord Kommunalteknikk KF plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 15. april
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2020 sende en skriftlig redegjørelse som dokumenterer hvordan avvik er rettet, eller
planlagt rettet.
Gjennomføringen av tiltakene vil 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 fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven
§ 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 1, 3 og 4 er rettet, samt
en forpliktende fremdriftsplan for hvordan avvik 2 planlegges rettet, innen 15. april 2020.
Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt overstående innen 2 uker etter at
vedtaket om tvangsmulkt blir fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp fordelt på kr 100 000 for avvik 1, 3 og 4
og kr 150 000,- for avvik 2.
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 4. februar
2020. 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 for tilsyn ved Mack RA vil Balsfjord
Kommunalteknikk KF bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 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 og 29 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
Prosessavløpsledning mellom Mack RA og pumpekum nedstrøms Sjøvollan RA er ikke
ferdigstilt.
Avvik fra:
 Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018
Kommentarer:
Utslippstillatelsen forutsetter at prosessavløpsvann fra Mack RA føres i egen ledning frem til
felles pumpestasjon nedstrøms Sjøvollan RA. Egen prosessavløpsledning fra Mack RA er
nødvendig for at Sjøvollan RA fortsatt skal være et kapittel 13 renseanlegg, og således at
kommunen fortsatt kan være forurensningsmyndighet for sistnevnte anlegg. Sjøvollan RA
renser kommunalt avløpsvann.
Ifølge revidert Fremdriftsplan for overføringsledning og utvidelse av Mack RA, mottatt fra
Norconsult 19.11.2018, skulle overføringsledningen vært ferdigstilt 27.05.2019.
Per i dag er prosessavløpsledningen gravd ned fra Mack RA til Sjøvollan. Den er imidlertid
ikke tilkoblet Mack RA eller påkoblet en prosjektert felles innløpskum nedstrøms Sjøvollan
RA. Innløpskummen er satt i bestilling med levering 08.03.2020. I e-post av 11.03. opplyses
det at leveransen skjer 12.03.2020. Det opplyses fra Balsfjord Kommunalteknikk KF at
ferdigstilling av prosessavløpsledningen vil skje umiddelbart etter at innløpskum er levert.
Avvik 2
Mack RA overholder ikke rensekravene i tillatelsens pkt. 2.4
Avvik fra:
 Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018
Kommentarer:
Mack RA, inkludert utjevningstanken oppstrøms renseanlegget, opplyses å ikke være
dimensjonert for å motta, og rense, prosessavløpsvannet fra Macks Ølbryggeri AS. Dette har
medført at rensekravene for BOF5 og SS i utslippstillatelsen ikke overholdes for renset vann,
og at deler av prosessavløpsvannet også har gått urenset til resipient.
Ifølge revidert Fremdriftsplan for overføringsledning og utvidelse av Mack RA, mottatt fra
Norconsult 19.11.2018, skulle utvidelse av Mack RA vært ferdigstilt 18.12.2019.
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På tilsynet gjøres Fylkesmannen kjent med at ombyggingen av Mack RA ikke er påbegynt.
Det opplyses at ny finansiering må på plass, og at fremdriftsplan vil bli utarbeidet i
samarbeid med konsulent snarest.
Avvik 3
Virksomheten leverer ikke farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 Farlig avfall
Avvik fra:
 Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018
 Avfallsforskriftens kapittel 11 Farlig avfall
Kommentarer:
Virksomheten opplyser at farlig avfall samles inn av arbeidsmarkedsbedriften Sandbukt
Gård, og at denne leverer det videre til Perpetuum. Sandbukt Gård er ikke en godkjent
avfallsaktør. Balsfjord Kommunalteknikk KF kan heller ikke dokumenteres at farlig avfall fra
virksomheten blir deklarert.
Fylkesmannens søk i databasen Avfallsdeklarering.no gir ingen treff på deklarert farlig avfall
fra Balsfjord Kommunalteknikk KF eller Sandbukt gård. Sandbukt gård kan heller ikke
gjenfinnes i Brønnøysundregistret.
Avvik 3
Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema Ytre miljø
Avvik fra:
 Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018
 Internkontrollforskriften
Kommentarer:
Balsfjord Kommunalteknikk KFs internkontroll skal sikre at virksomhetens aktiviteter
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i medhold av
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I dette tilfellet miljølovgivningen, herunder vilkår i
utslippstillatelsen for Mack RA.
På tilsynet kunne det ikke legges frem rutiner og prosedyrer for behandling av farlig avfall.
Virksomheten har et avviksbehandlingssystem som også dekker forhold ved Ytre miljø. Avvik
knyttet til manglende overholdelse av utslippskrav er imidlertid ikke registrert i systemet.
Det samme gjelder perioder med stans av Mack RA, eller at delstrøm av
prosessavløpsvannet tidvis går i bypass forbi MBR-reaktorene og urenset til resipient.
Overstående eksempler på mangler ved internkontrollen fremkom ved tilsynet, men kan
ikke anses som uttømmende.
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8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
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

Fremlagt dokumentasjon fra Balsfjord Kommunalteknikk KF:


Oversikt analyseresultater 22.10.2018 – 21.01.2020

10. Andre forhold

I henhold til utslippstillatelsens kapittel 7, Resipientovervåking og rapportering, skal første
oppfølgende resipientundersøkelse være utført innen 31.12.2020. Rapporten skal kunne
vurderes mot resultatene i Akvaplan-niva rapport 5498-01, datert 20.12.2011.
Fylkesmannen presiserte på tilsynet at undersøkelsene må være utført sesongen 2020, og at
rapporten må være ferdigstilt innen utgangen av 1. kvartal 2021.
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