Kontrollrapport
Perpetuum Miljø AS
Mercurveien 69, Pb 3121
9498 Harstad

Kontroll ved Perpetuum Miljø AS avd. Harstad – Mercurveien 69
Dato for inspeksjonen: 21.04.2010
Rapportnummer: 2010.022.I.FMTR
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2010/2774
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen:

Tove Albrigtsen
Britt Hege Mathisen Limo

Stig Sandring
Fritz Rikardsen

Resultater fra kontrollen:
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Perpetuum Miljø
AS Harstad under inspeksjonen 21.04.2010.
Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 0 anmerkninger under kontrollen.
• Virksomheten kan ikke dokumentere at utslippene fra oljeutskiller ikke overstiger
grensen i tillatelsen.
• Virksomheten mellomlagrer store mengder flytende farlig avfall utenfor ringmurene.
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Vi ber Perpetuum Miljø AS avd. Harstad om en skriftlig bekreftelse innen 10.august på at
avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Tromsø dato 23.juni 2010

Evy Jørgensen
fagansvarlig

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Stig Sandring
kontrollør

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms

Bakgrunnen for kontrollen:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 984 118 805

Eies av (org.nr):

Besøksadresse: Mercurveien 69. Harstad (Gnr/bnr 56/771)

Telefon: 77 00 06 80

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

E-post: miljo@perpetuum.no
ta@perpetuum.no

Kontrollert anlegg
Navn: Perpetuum Miljø AS avd.Harstad

Anleggsnr: 1901.0028.01

Kommune: Harstad

Anleggsaktivitet:
Mellomlager for farlig avfall

Fylke: Troms

Risikoklasse: 3

Tillatelse sist oppdatert: 24.07.2009

Saksnr: 2010/2774

Det gjennomføres i perioden 19. - 30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og
mellomlagrer farlig avfall.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall
Utslippskontroll
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
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 10.august på at avvikene
er rettet.
Tilbakemeldingen skal blant annet inneholde følgende dokumentasjon:
1. Kopi av analysebevisene for prøvetaking av oljeinnholdet i vannfasen ut av oljeutskiller for
2009 og prøvetaking så langt i 2010. I tilfelle det ikke eksisterer jevnlige analyser fra denne
perioden skal virksomheten umiddelbart gjennomføre prøvetaking slik at resultater og
analysebevis kan oversendes innen 10. august.
2. Gjeldene rutiner for oljeutskillere – tømmefrekvens, funksjonstesting, prøvetaking osv.
3. Bilder som viser at praksisen med ”mellomlagring” av olje på løse fat/IBC utenfor ringmur er
avsluttet.
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4. 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.
5. 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.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 10.august 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 gitt frist etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- Kommentarer til varselet kan sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Vi viser til varsel om gebyr datert 07.04.2010. 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 kr 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.
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Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 116, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
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)
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)
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)

krav.

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

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 116, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.
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a) <navn på bedrift> 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)
d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår pkt 2 eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf.
Vedlegg 2 punkt 6.2)
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:
d) Lagring av olje på fat/IBC
Virksomheten lagrer store mengder med flytende farlig avfall (spillolje) på IBC containere
og fat utenfor de godkjente tankene som er sikret med tett sikringsmur. I følge tillatelsen er
det kun tillatt å lagre spillolje og sloppvann på tanker innenfor sikringsmur. Spillolje og
sloppvann som kommer inn på anlegget må derfor overføres til tankanlegget umiddelbart
og ikke lagres over flere dager på fat/ IBC containere på mellomlagringssted utenfor
sikringsmurene.
Tillatelsens vilkår pkt 2.
•
•

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.

I Klima- og fururensningsdirektoratets vilkår for refusjon/ tilskudd for spillolje fremgår det
av pkt 3.2.1 at: Leveransen skal fylles på refusjonstanken innen 24 timer etter mottak på
refusjonsanlegg, med mindre mellomlagring er tillatt i medhold av punkt 3.3.
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Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til
å håndtere farlig avfall.
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)

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.
a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn>
eller 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 pkt 3.1).

Kommentarer:

d) Kontroll av utslipp fra oljeutskiller
Under kontrollen kunne virksomheten ikke fremlegge analyseresultater av utslippsvannet
fra oljeutskiller som dokumenterer at utslippene ikke overstiger utslippsgrensen i
tillatelsen.
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Virksomheten har to oljeutskillere som ble montert og satt i drift i november 2007. Det ble
samtidig etablerte interne rutiner for prøvetaking og analyser av utslippsvann jf. e-post fra
Jan A. Paulsen, datert 21.11.2007. Under kontrollen kunne virksomheten fremvise den
interne, skriftlige rutinen for prøvetaking og analyser av utslippsvannet: Perpetuum
Spesialavfall AS – Prosedyre for prøvetaking av utslippsvann Dok.id.: PS.3.4.

Prosedyren omfatter månedlig prøvetaking av Oljeindeks og TOC, samt HG og pH
to ganger i året og ved misstanke om at utslippsvannet kan inneholde farlige
stoffer.

Da virksomheten ikke kunne dokumentere under kontrollen at de interne rutinene
for prøvetaking er fulgt vil vi be om at alle analyseresultater som er gjort av
utslippsvannet siden den nye oljeutskilleren ble montert og satt i drift oversendes til
Fylkesmannen.
Tillatelsens vilkår pkt 3.1. Oljeholdig avløpsvann
Oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende og vaskevann fra bygg, flater og utstyr
skal før utslipp, passere sandfang og renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller lignende
renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Oppsamlingstank for
utskilt olje skal være utstyrt med nivåvarsler. Oljeinnholdet i avløpsvannet skal ikke
overstige 20 mg/liter.

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)
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
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Andre forhold /kommentarer:
Dokumentunderlag:
•

•
•

Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Perpetuum Miljø AS avd. Harstad, datert
24.07.2010.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Bilder fra kontrollen:

Bilder fra kontrollen 21.04.2010 ved
Perpetuum Miljø AS sitt anlegg i Harstad.
Bildene viser omfattende lagring av
flytende farlig avfall på fat og IBCcontainere utenfor ringmurene.

