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Oversendelse kontrollrapport etter kontroll av Nord-Senja Fiskeindustri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Med bakgrunn i naboklager på dumping av slakteavfall utenfor kaia foretok
Fylkesmannen en kontroll ved Nord-Senja Fiskeindustri 18.06.04. Kontrollen avdekket
brudd på gjeldende utslippstillatelse datert 04.11.93 ved at urenset avløpsvann slippes ut
gjennom sluk i gulv i avdelingen for kvitfiskproduksjon. Frist for tilbakemelding på
rapport og innsending av dokumentasjon på mengder som samles opp av avskjær fra
kvitfiskproduksjonen, samt mengder som dumpes i sjøen, er 01.08.04.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det ble gjennomført en kontroll av Nord-Senja Fiskeindustri 18.06.04. Rapport følger
vedlagt. Bakgrunn for kontrollen var naboklager på dumping av slakteavfall utenfor kaia i
Botnhamn. Gjeldende utslippstillatelse datert 04.11.93 setter krav om rensing av avløp med
silsystem med 1 mm lysåpning og med levering av alle biprodukter til godkjent mottak. Det er
videre krav om utslipp av prosessvann i ledning til 10 m dyp, 50 m fra land.
Kontrollen avdekket at bedriften ikke har sil for oppsamling av fiskeavfall over 1 mm, men at
slo går ut i sluk i gulvet. Dette er brudd på utslippstillatelsen. Rygger og lever samles
imidlertid opp og leveres til mottak. På grunn av at anglene ofte sitter igjen i hodene på fisken
fra linefisket blir disse ikke sendt til dyrefôrproduksjon, men dumpes utenfor kaia. Mengden
ble av virksomheten anslått til ca. 10 tonn i løpet av vinteren.
Bedriften skal sende inn dokumentasjon til Fylkesmannen på mengder av avskjæret som
samles opp fra kvitfiskproduksjonen, og en redegjørelse for hvor store mengder som dumpes
utenfor kaia. Frist for tilbakemelding og innsending av dokumentasjon settes til 01.08.04.
Krav om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49.
Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En
eventuell klage bør begrunnes og skal sendes fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke
mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om
tvangsmulkt.
Med hilsen
Trond Skotvold
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
seksjonsleder forurensning
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VERIFIKASJON
Bedrift: Nord-Senja Fiskeindustri
Dato for verifikasjonen (kontrollen): 18.06.04
Deltakere:

Nina Skjegstad (FMTR)
Egil Johansen (disponent, bedriften)
Ansgar Aaker (produksjonssjef, bedriften)

Bakgrunn for verifikasjonen:
Fylkesmannen har mottatt klager per telefon på at fiskeavskjær/ organisk avfall dumpes rett
utenfor kaia til Nord-Senja Fiskeindustri.
Hovedkonklusjon:
Kontrollen avdekket at bedriften ikke følger krav i utslippstillatelsen når det gjelder kravet om
silsystem tilsvarende 1 mm lysåpning. Avviket gjelder avdeling for kvitfiskproduksjon.
Formål:
Formål med kontrollen var å sjekke ut forholdene som det var meldt inn klager på, for å se om
gjeldende utslippstillatelse følges.
Definisjoner:
AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljø og sikkerhetslovgivning.
ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men er områder som
tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte skal kunne
ivareta helse, miljø og sikkerhet.
Dokumentunderlag:
Forurensningsloven
Utslippstillatelse datert 04.11.93.
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter
en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14
dager etter inspeksjonen.
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Resultater fra verifikasjonen
Avvik 1: Brudd på utslippstillatelsen datert 04.11.04. Utslippstillatelsen er gitt med hjemmel i
forurensningsloven § 11, jfr. § 16.
Virksomheten har ikke silsystem for rensing av prosess og avløpsvann fra avdeling for
kvitfiskproduksjon. Virksomheten har imidlertid oppsamling av lever, hoder og rygger, slik at
det som slippes ut er slo og hoder fra fisk tatt på line (disse har ofte anglene sittende fast).

Utarbeidet dato: 22.06.04

Godkjent dato:

Børge Holte
seksjonsleder forurensning

