Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Perpetuum Miljø AS, Salangen
Dato for inspeksjonen: 27. april 2010
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2008/5027-8
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Britt Mathisen Limo

Fra Fylkesmannen:
Evy Jørgensen
Per Kristian Krogstad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Perpetuum Miljø
AS, avd. Salangsverket under inspeksjonen 27. april 2010.
Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.
•
•
•
•

Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav
Fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på grunn
Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Perpetuum Miljø AS om en skriftlig bekreftelse innen 6. juli 2010 på at avvikene er
rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Tromsø 8.6.2010

Evy Jørgensen
fagansvarlig

Per Kr. Krogstad
kontrollør

Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 984 136 935

Eies av (org.nr): 984 118 805

Besøksadresse: Salangsverket, 9350 Sjøvegan

Telefon: 77 17 27 50

Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall

E-post: bml@perpetuum.no

Kontrollert anlegg
Navn: Perpetuum Miljø, Salangsverket

Anleggsnr: 1923.0005.01

Kommune: Salangen

Anleggsaktivitet: Farlig avfall –
mottak og mellomlagring

Fylke: Troms

Risikoklasse: 3

Tillatelse sist oppdatert: 7.1.2009*

Saksnr: 2008/5027

* Tillatelse til mottak og mellomlagring av kloakkslam ble gitt 30.9.2009, og tatt inn i tillatelsen for farlig avfall

I perioden 19.–30. april 2010 ble det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
x
Mottakskontroll avfall
x
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
x
Viderelevering av farlig avfall
x
Utslippskontroll
x
Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

X Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
Perpetuum Miljø AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 6. juli 2010 på at avvikene
er rettet.
Fylkesmannen understreker at vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen.
Gjennomføringen av tiltakene vil derfor bli fulgt opp ved ny kontroll i løpet av 2. halvdel av august
2010.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 6. juli 2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at
avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avvikene er rettet innen en nærmere fastsatt frist etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 25.000,-. Kommentarer til varselet kan sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal
betale 11 200,- i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og
vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

X

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7
bokstav e).
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen.
(Avfallsforskriften § 11-6)
X b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse.
( Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall.
(Internkontrollforskriften § 5)
d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er
mangelfull.(Avfallsforskriften § 11-13)
X e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre
typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med
avfallsforskriften § 11-5)
f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.(Avfallsforskriften § 11-5)
g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
Kommentarer:
Pkt. b) Perpetuum Miljø AS mottar smittefarlig avfall. Det er i følge
utslippstillatelsen ikke tillatt å ta i mot denne typen avfall.
Pkt. e) Virksomheten har i samarbeid med Perpetuum Mobile AS etablert et
containerbasert mottak for avfall fra husholdningene i Salangen kommune på
området med anlegg for mottak og mellomlagring av spillolje. Dette inkluderer
både ordinært og farlig avfall. Ved kontroll 5.5.2006 ble det gitt avvik på
manglende merking av containerne (over/ved siden). Bakgrunnen for merking er å
unngå feilsortering, og da viktigst for å unngå farlig avfall i ordinært avfall.
Virksomheten har nå en egen container for trykkimpregnert trevirke for å minske
faren for sammenblanding med annet trevirke. Dette er også i samsvar med
lukking av tidligere avvik. Bygge- og riveavfall kan imidlertid også inneholde andre
typer farlige stoffer, f. eks. mykgjørere (ftalater) i gulvbelegg og bromerte
flammehemmere i skum- og isolasjonsmaterialer. Det er ikke satt opp egen
container for denne typen avfall slik at det ikke kan utelukkes at en
sammenblanding derfor kan skje.

Vi gjør også oppmerksom på at innsamlede vinduer (isolerglass) som kan
inneholde PCB, skal lagres slik at det ikke utsettes for vær og vind for å unngå
mulig avrenning til grunn.

Virksomheten har også
et mottak for EE-avfall
fra husholdningene i
Salangen kommune på
samme område.
Avfallet er lagret
innenfor gjerdet som
omslutter området for
anlegget, men likevel
utendørs uten noen
form for beskyttelse for
vær og vind. I
avfallsforskriften kapittel
1 om EE-avfall heter
det blant annet at
……EE-avfall sorteres
fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke innebære
fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk,
gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres.
Måten virksomheten lagrer EE-avfallet på, øker risikoen for potensiell forurensning
til grunn, og kan forringe kvaliteten på avfallet for videre gjenvinning (og ombruk).
Vi fant også funn av farlig avfall i form av blybatteri (bilbatteri) inn i mellom EEavfallet. Dette kan tyde på at det ikke er en jevnlig gjennomgang av EE-avfallet for
å sikre at det ikke lagres (farlig) avfall der som ikke er EE-avfall.

X

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
X a) Perpetuum Miljø AS, Salangen håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av
tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller
avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses
vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
X d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5 og tillatelsens vilkår 2)
e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)

f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden
på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften
§§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)
Kommentarer:
Pkt. a) Perpetuum Miljø AS mellomlagret på kontrolldagen betydelige mengder
spillolje i 200 liters fat (oljefat) og 1000 liters beholdere (IBC) av plast med stålgitter
rundt. Vi fikk ikke talt opp eksakt antall beholdere, men bilder tatt på kontrollen viser at
det anslagsvis er lagret 40-50 000 liter spillolje på asfaltert område utenfor ringmur
eller annet oppsamlingsvern enn
oljeutskiller i tilfelle lekkasjer. Det ble
opplyst at den asfalterte flaten er anlagt
med fall mot sluk og videre oppsamling
mot oljeutskiller.
Virksomheten opplyste at grunnen for at
deler av spilloljen var lagret på denne
måten, var at oljen var frossen i
beholderne, og ikke kunne overføres til de
store lagringstankene for spillolje når oljen
kom inn til på anlegget. Vi har ikke fått
verifisert at vanninnholdet i oljen i alle
beholderne gjennomgående er så stort at det skulle føre til denne typen problemer.
Vi viser til utslippstillatelsen for anlegget hvor det i vilkår 2 om Sikring blant annet heter
at: Spillolje og sloppvann (flytende farlig avfall) skal lagres i tette, godkjente tanker

som skal vedlikeholdes og kontrolleres jevnlig. Rundt tankene for lagring av flytende
farlig avfall skal det være en tett sikringsmur med tilstrekkelig kapasitet og styrke som
skal fange opp eventuelle lekkasjer fra tankene.
Virksomheten har også en godkjenning fra Klif (SFT) for refusjonsolje. I vilkårene for
slike anlegg heter det at ”Leveransen skal fylles på refusjonstanken innen 24 timer etter
mottak på refusjonsanlegg”. Vi har så langt ikke en oversikt over hvor stor andel av oljen
som var lagret i fat og containere utenfor ringmuren, er å betrakte som refusjonsberettiget
olje. Dette fordi det ikke var tema på kontrollen. Registreringer i NORBAS over innlevert
farlig avfall, herunder spillolje, viser at for 2009 var om lag 55 % av spilloljen registrert
som refusjonsolje. Så langt i år er tilsvarende tall 100 % siden det kun er registrert
innlevering av refusjonsberettighet spillolje.

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å
håndtere farlig avfall.
Til kontrolløren: Stryk hjemling som ikke er aktuell (avvik fra vedlegg 2 eller tillatelsen)

Avvik fra:
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Avfallsforskriften kapittel. 11
Avfallsforskriften kapittel. 13
Forurensningsloven § 7
Internkontrollforskriften § 5
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensingsloven § 7
sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring
(Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
c) <navn på bedrift> behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til
dette. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
d)<navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009.
(Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)
Kommentarer:

X

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Forurensningsloven § 7
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
X a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på grunn.
(Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)
b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn>
(Forurensningsloven § 7)
c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over
oljeutskiller. (Forurensningsloven § 7 første ledd)
d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelses
vilkår)

Kommentarer:
Pkt. a) Vårt inntrykk på kontrolldagen er at den asfalterte flaten på området hvor
oljemottaksanlegget er lokalisert, fremstår som tilgriset av olje. Det synes som om
dette kan være søl fra håndtering av spillolje (f. eks. fra operasjoner i forbindelse

med tømming og påfylling av de store lagringstankene). Videre søl fra
oljeforurensete masser som tas inn til anlegget. Vi observerte også jevnt drypp fra
påfyllingsstuss fra en av de store lagringstankene. Innenfor ringmuren var det også
tilgrising av olje. Vi fikk opplyst at det også foregår rengjøring av lastebiler som
kommer inn til anlegget etter at de har levert oljen. Dersom oppsamlingen av olje
og overflatevann til sluker fungerer etter hensikten, vil denne oljen måtte skilles ut
i oljeutskilleren. Vi har så langt ikke dokumentasjon på hvorvidt kapasiteten til
oljeutskilleren kan håndtere denne mengden olje. Oljen på kjøreflaten kan videre
bli trukket ut av anlegget som følge av at det legger seg på dekkene på bilene som
kjører ut. Dersom oppsamlingen av olje og overflatevann ikke fungerer optimalt er
det også fare for at vann med olje kan renne ut av området eventuelt trenge ned i
grunnen og forurense grunnen på denne måten.
Vi fant videre at asfalten var borte fra en del av flaten (se bilde). Det ble opplyst at
dette skyldes tele og vinteren 2009/2010. Vi observerte oljesøl i dette ”hullet” som
har oppstått som følge av skadene i
asfaltflaten. Virksomheten mente at det
fremdeles var tele i grunnen og at faren
for at oljeforurensning skulle trenge ned
i grunnen ikke var stor. Det ble videre
opplyst at skaden skulle utbedres så
snart telen gikk. Vi kan så langt ikke
konkludere med at det ikke har oppstått
forurenset grunn i området som følge av
hullet i den asfalterte flaten. Prøver må
vise om grunnen må saneres før nytt tett
dekke må legges.
I tilbakemeldingen fra virksomheten på avvikene, må det dokumenteres hvilke
rutiner som gjelder for påfylling og tømming av spillolje til og fra lagertankene.
Dett gjelder både når det gjelder bil- og båtfrakt inn og ut av anlegget. Videre en
beskrivelse av hvordan tømmingen av oljefat og IBC foregår, og hvordan man
sikrer at det ikke oppstår søl og spill fra denne håndteringen. Tilbakemeldingen må
også inneholde en beskrivelse av hvordan virksomheten vil løse utfordringen og
avviket med lagringen av fat og IBC med spillolje utenfor den etablerte ringmuren.

X

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er
mangelfulle (nr. 7)
d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten
ved feildeklarering (nr. 7)
e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
x f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller
mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
h) Annet /utdyping

Kommentarer:
Virksomheten kunne vise til en risikovurdering fra 2007. Det er imidlertid ikke laget
en handlingsplan på bakgrunn av denne vurderingen. I tilbakemeldingen til dette
avviket ber vi også om å få en kopi av risikovurderingen fra 2007.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:

I utslippstillatelsen er det satt begrensninger for hvor stor mengde farlig avfall (stykkgods) det til
enhver tid kan lagres ved virksomheten (200 tonn). Ved en inkurie er det imidlertid ikke satt krav om
maksimal lagringstid. Denne skulle normalt ha vært satt til 6 måneder. Avfallsforskriften kapittel 11
setter ikke eksplisitte krav til lagringstid for private mottak for farlig avfall, som f. eks Perpetuum
Miljø AS. Et slikt krav må eventuelt settes i utslippstillatelsene. Det kan her imidlertid vises til kravet
om maksimal lagringstid på 6 måneder som gjelder for kommunale mottak for farlig avfall slik det er
beskrevet i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 2 pkt. 7.4.
Vi fikk utlevert utskrift av lagerjournal med oversikt over aktuelle mengder og typer avfall med dato
for mottagelse på lager på kontrolldagen. Vi fant registreringer på avfall i lageret som var kommet inn
til anlegget i 2007, 2008 og 2009, men ikke levert videre. Avfallet var altså lagret lengre enn 6
måneder. Dette funnet ville normalt resultert i et avvik fra utslippstillatelsen, men vi velger å ta som en
anmerkning i denne omgang. Virksomheten har likevel grunn til å forvente at vi vil varsle vedtak om
endring av vilkår i tillatelsen som fanger opp krav til maksimal lagringstid.

Andre forhold /kommentarer:
Når avfallet kommer inn til anlegget, skal det først innom mottakslageret for registrering/veiing/ kontroll
av deklarasjonsskjema med mer. På dagen for kontrollen var dette rommet helt fylt opp med farlig
avfall. Det var vanskelig å bevege seg uhindret inne på dette rommet. Vi fant også enkelte beholdere
med manglende merking (f. eks. deklarasjonsnummer). Vårt inntrykk er derfor at kapasiteten for mottak
av avfall inn til anlegget var for liten sett i forhold til mengden avfall som kommer inn. Dette kan
skyldes en kombinasjon av personellmangel og arealbegrensninger. Vi fikk opplyst at alt farlig avfall
som oppstår i virksomhetens ansvarsområde (ulike geografisk spredte avdelinger), skal mottas, pakkes
og mellomlagres ved anlegget i Salangen (sentralmottak).

Vårt inntrykk videre er at for de to innendørs mellomlagrene for farlig avfall (stykkgods) på området,
synes lagringskapasiteten å være nådd. Det var lagret mye avfall der, både ferdig pakket og avfall som
ikke var klar for videre transport. Merkingen (plass/hyller etc. for de ulike typer avfall) i lagrene var
mangelfulle slik at det var vanskelig å få en god oversikt. Dette kan f. eks gjøre det vanskelig for
virksomheten å sikre at farlig avfall som ikke skal lagres sammen pga. fare for farlig kjemisk reaksjon,
faktisk ikke gjør det. Samtidig medvirker dårlig plass til at faren for uhell og lekkasjer øker, f. eks ved at
trucker som laster avfall inn og ut, kan komme i kontakt med lagret avfall og i verste fall slå hull på
beholdere.
Vi fikk ikke foretatt en inngående gjennomgang av rutinene for lagring og videre transport ut av lageret.
Det er så langt derfor vanskelig å konkludere om mengden avfall gjør at mellomlagringen er forsvarlig.
Det faktum at det er lagret avfall som kom inn til anlegget (deklarert) så langt tilbake som i 2007, kan
tyde på at kontrollen med avfallet ikke er optimal.
Samlet inntrykk er at vi ikke kan se at mottaks- og lagringskapasiteten (areal, bemanning med mer) er
økt siden forrige kontroll. Dette var også før anlegget i Salangen av virksomheten fikk ”status” som
sentralanlegg. Vi ser derfor et behov for at virksomheten foretar en gjennomgang av den totale
behandlingskapasiteten på alle felt, og med det formål å se om mengden avfall som kommer inn til
anlegget kan håndteres forsvarlig. Vi ser at dette også må være et sentralt tema i en eventuell ny
risikovurdering på ytre miljø siden manglende behandlingskapasitet kan få direkte konsekvenser i
forhold til fare for forurensning.
Som det fremgår av avvik 4 er det mye søl på området hvor det tas i mot spillolje. Dette gjelder både ute
på plassen foran spilloljetankene og innenfor ringmuren som skal beskytte mot større utslipp fra
tankene. Vi ser ingen umiddelbar grunn til at det behøver å være slik. Det kan derfor synes som om det
ikke er fullgode rutiner for driften av anlegget, blant annet når det gjelder forebyggende arbeid for
hindre at søl og spill av olje oppstår. Videre kan det synes som om det er mangelfulle rutiner for å sikre
opprydding og oppsamling av oljesøl dersom uhell likevel oppstår. En oljeutskiller vil ha en begrenset
kapasitet i forhold til behandling av store mengder oljeholdig vann. For å sikre en god drift med liten
risiko for overbelastning, er det viktig å ha kontroll med mengden olje/vann som skal behandles i
oljeutskilleren.
Ellers vil vi få påpeke at det må sendes melding/evt. ny melding til NORSAS om skifte av aktørnavn
fra Perpetuum Spesialavfall AS til Perpetuum Miljø AS. Bakgrunnen for dette er at i databasen
(NORBAS) hvor alle deklarasjoner av farlig avfall registreres, er virksomheten fremdeles registrert
med gammelt virksomhetsnavn (Perpetuum Spesialavfall AS).
Vi tar videre til orientering opplysningene om at virksomheten ikke tar i mot og mellomlagrer
sloppvann fra offshorenæringen. I den grad virksomheten tar i mot skutebunnsvann fra skip og båter,
gjør vi oppmerksom på kravet om analyse på eventuelt innhold av farlige stoffer før det håndteres
videre.
Tilbakemelding skal i tillegg også inneholde følgende dokumentasjon:
• Rutiner for oljeutskillere – tømmefrekvens, funksjonstesting, prøvetaking osv.
• Kopi av analysebevisene for prøvetaking av oljeinnholdet i vannfasen ut av oljeutskiller for
2009 og prøvetaking så langt i 2010.
• Alarmnivåer for oljeutskiller (når tømming av olje må skje).
• Rutiner for påfylling og tømming av spillolje til og fra lagertankene (bil- og båtfrakt inn og ut
av anlegget), og sikring at det ikke oppstår søl og spill i forbindelse med denne håndteringen.
• Rutiner med beskrivelse av hvordan tømmingen av oljefat og IBC foregår, og hvordan man
sikrer at det ikke oppstår søl og spill fra denne håndteringen.

•
•

Rutiner for tilstandskontroll av de 6 store lagringstankene for spillolje.
Liste over aktører for de ulike avfallstyper som virksomheten leverer sitt farlige avfall videre
til.

Videre oppfølging
Perpetuum Miljø AS skal gi tilbakemelding på hvordan avvikene som er avdekket, skal rettes opp.
Fristen for slik tilbakemelding settes til 6. juli 2010.
Vi gjør videre oppmerksom på at vi allerede nå varsler en oppfølgende kontroll på anlegget som følge
av omfanget av avvikene. Foreløpig ser det ut til at dette vil skje i løpet av 2. halvdel av august 2010.
Vi vil imidlertid informere virksomheten skriftlig om kontrollen når vi har fastsatt en bestemt dato.

