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Tilsynsrapport
Tilsyn ved Heggelia Forsvarsbygg lager for drivstoffemballasje
Kontrollnummer: 2020.328.I.FMTF
Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Vegard Årthun Bergane
Andre deltagere fra virksomheten:
Siw Alterskjær
Morten Silsand

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
May-Helen Holm
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
og Finnmark:
Per Kristian Krogstad

Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Forsvarsbygg den 10.09.2020.
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 5 avvik og ga 2 anmerkning(er) under tilsynet.
Avvik:
•
Virksomheten har ikke utført miljørisikovurdering av oljeutskilleranlegget
•
Avvikssystemet er mangelfullt
•
Virksomheten mangler spesifikk drifts- og vedlikeholdsrutine for
oljeutskilleranlegget
•
Virksomheten har ikke rutine for funksjonstest av alarmer og stoppfunksjoner
•
Virksomheten mangler måleprogram for prøvetaking av avløpsvann
Anmerkninger:
•
Virksomheten har ikke registrert årlig utpumpet vannmengde før juli 2020
•
Virksomheten bør gjennomføre ny beregning av dimensjonering for
oljeutskilleranlegget
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 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 4.

5. oktober 2020
dato

May-Helen Holm
Per Kristian Krogstad
kontrollør
seksjonsleder
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi av rapporten sendes til:
• Målselv kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Forsvarsbygg
Organisasjonsnr.: 975950662

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 84.220 - Forsvar
Kontrollert enhet
Navn:

Forsvarsbygg oljeutskilleranlegg Heggelia

Anleggsnr.: 5418.0047.01

Kommune: Målselv

Fylke: Troms og Finnmark

Anleggsaktivitet: Tanklagring
Tillatelse gitt: 05.07.2002

Sist endret:

2. Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Tilsynstema
• Internkontroll
• Utforming og dimensjonering av
oljeutskiller
• Drift og vedlikehold av oljeutskiller

•

Prøvetaking og analyse av
utløpsvann fra oljeutskiller
l

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet 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 tilsynet 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 tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.
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3. Oppfølging etter tilsynet
Forsvarsbygg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20. november 2020 sende
en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3.
september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for tilsyn utført av Fylkesmannen i samsvar
med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Gebyrsatser for tilsyn av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Forsvarsbygg få et gebyr på kr 20 000,for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 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 for øvrig 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.

5. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under tilsynet:
Avvik 1
Virksomheten har ikke utført miljørisikovurdering av oljeutskilleranlegget
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke legge frem en miljørisikovurdering for oljeutskilleranlegget. I
oversendelsesbrevet til tillatelsen sto det at miljørisikovurdering skulle være på plass før
anlegget kunne benyttes.
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I beskrivelsen ved søknad sto det at flakene som mellomlagres stort sett skulle lagres
tomme. Dette er ikke praksisen ved anlegget, de fleste flak lagres med drivstoff. Dette er et
eksempel på endret risikobilde, og som må tas med i miljørisikovurderingen.
Avvik 2
Avviksregisteringssystemet er mangelfullt
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke vise til at det var registrert avvik på ytre miljø siden tillatelsen ble
gitt. Under befaringen registrerte vi at det lå absorbsjonsmatter på bakken etter oljesøl fra
tank. Dette vil være naturlig å registrere som avvik.
Det er usikkert hvordan kommunikasjon/koordinering utføres mellom Forsvaret, som bruker
anlegget, og Forsvarsbygg som eier anlegget. Blir det gitt avvik internt hos Forsvaret som
ikke videreformidles til Forsvarsbygg?
Virksomheten må definere hva som er avvik på ytre miljø, og innføre et system som sikrer at
avvik registreres i avvikssystemet.
Avvik 3
Virksomheten mangler spesifikk drifts- og vedlikeholdsrutine for oljeutskilleranlegget
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Kommentarer:
Virksomheten har en generell rutine for drift av oljeutskillere, men den er ikke spesifikk for
oljeutskilleranlegget ved tanklageret på Heggelia. Rutinen må for eksempel beskrive
periodisk kontroll av oljelagets tykkelse og periodisk tømming av oljeutskilleren.
Avvik 4
Virksomheten har ikke rutine for funksjonstest av alarmer og stoppfunksjoner
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke dokumentere at det gjennomføres funksjonstest av alarm og
stoppfunksjoner for oljeutskilleranlegget. Det var heller ingen skriftlig rutine for
funksjonstest.
Avvik 5
Virksomheten mangler måleprogram for prøvetaking av avløpsvann
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Avvik fra:
Utslippstillatelse av 5. juli2002, vilkår 6.1
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke legge frem måleprogram for kontrollmåling av utslipp av oljeholdig
avløpsvann.
Måleprogrammet skal beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder,
utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten.
Målingene skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp.
Virksomheten må vise i måleprogrammet at de prøver som er utført er dekkende.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
Virksomheten har ikke registret årlig utpumpet vannmengden før juli 2020
Kommentarer:
Tillatelsens vilkår 2.3 setter krav om registrering av årlig utpumpet vannmengde.
Virksomheten startet ikke registreringen før i år.

Anmerkning 2
Virksomheten bør gjennomføre ny beregning av dimensjonering for oljeutskilleranlegget
Kommentarer:
Det er utført beregning av oljeanleggets dimensjonering når tillatelsen ble gitt. Men det er
tilført nye sluker etter tillatelsen ble gitt. I tillegg er det usikkerhet rundt beregningsmetoden
som ble benyttet i 2002.

8. Andre forhold
Virksomheten mellomlagrer petroleumsprodukter i tankflak med volum over 10 m 3. Disse
tankene er omfattet av tankforskriften. Fylkesmannen kontrollerte ikke tankene på tilsynet.
Virksomheten er ansvarlig for at disse tankene lagres og driftes i henhold til kapittel 18 i
forurensningsforskriften. En viktig vurdering gjelder barrierer. Hva skjer om det går hull på
en tank? Vil alt innholdet ledes til oppsamlingstanken?
Virksomhetens tillatelse er over 10 år gammel. Driftes anlegget etter tillatelsen, eller bør det
gjøres endringer i tillatelsen? Fylkesmannen kan tilbakekalle eller endre tillatelsen når det
har gått 10 år siden tillatelsen ble gitt (jf. Forurensningsloven § 18).
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9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for tilsynet 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 begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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