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Knut Staven

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Mattis Mikkelsen
Magnus Tornes

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Marine Harvest Norway AS sine
anlegg Bremnessvaet, Brettingen og Nørholmen den 30.06.2016. Rapporten er å anse som
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten
er mottatt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik innen følgende tema:
- Risikovurdering knyttet til ytre miljø.
- Rutiner for håndtering og lagring av farlig avfall.
Avvikene er nærmere beskrevet i punkt 9 i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er
beskrevet i punkt 4.
Med hilsen
Ulf Lucasen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Mattis Mikkelsen
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn:

Marine Harvest Norway AS

Organisasjonsnr.:

959352887

Adresse: Postboks 4102 Sandviken, 5835 Bergen

Telefon: 21 56 23 00

Bransjenr. (NACE-kode): 03.211

E-post: norway@marineharvest.com

Kontrollerte anlegg
Navn:
Bremnessvaet
Brettingen
Nørholmen
Kommune: Smøla

Lok. nr. i akvakulturregisteret: Anleggsnr. hos Fylkesmannen:
10223
1573.0018.02
12466
1573.0019.02
33937
1573.0053.01
Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø

Kontroll nr.: 2016.033.I.FMMR

Risikoklasse:

Risikokl. 3

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen inngår som en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsynsaktivitet.
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende
styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljø. Virksomheten ble kontrollert opp
mot gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov og krav i tillatelser. Kontrollen ble
varslet den 21.06.2016.
Inspeksjonstema
Tema for inspeksjonen var:
 Internkontroll knyttet til ytre miljø, herunder miljømål, risikovurdering og rutiner
 Utslipp til vann
 Miljøundersøkelser og tilstanden i resipienten
 Håndtering av avfall
 Håndtering av kjemikalier
Kontrollen ble gjennomført som dokumentkontroll og intervju, samt inspeksjon av landbase
på Vikan og sjøanlegget Brettingen. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble
avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens
miljøarbeid eller miljøstatus.
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3. 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.
4. Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen
31.12.2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.
5. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Det varsles ikke tvangsmulkt i forbindelse med denne inspeksjonen.
6. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Marine
Harvest Norway AS sine anlegg Bremnessvaet, Brettingen og Nørholmen er plassert i
risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 500 i gebyr for den gjennomførte
inspeksjonen. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal
viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.
7. Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt
denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør
begrunnes og skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Fylkesmannen i Møre og
Romsdal.
8. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen
i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no og på Fylkesmannens nettsider.
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9. Avvik
Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Risikovurderingen omfatter ikke alle tilstander eller uønskede hendelser som er relevant for
ytre miljø. Det er ikke vurdert risiko for at fremmedstoffer i fôret slippes ut i en slik grad at
det kan ha negative effekter for miljøet.
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6
Tillatelse for Bremnessvaet datert 14.05.2014 pkt. 7.1. og 9.1.
Tillatelse for Nørholmen datert 28.06.2016 pkt. 7.1. og 9.1.
Kommentarer:
Virksomheten har gjennomført risikovurdering av påvirkninger fra anlegget på det ytre
miljø. Det er imidlertid ikke vurdert hvilken miljørisiko fremmedstoffer i fôret utgjør når
disse slippes ut som fôrspill og fekalier fra fisken.
I Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett 2016 er det estimert
utslipp av en del fremmedstoff fra fôr, basert på analyser av laksefôr. Stoffene det er gjort
beregninger for omfatter persistente og bioakkumulerende miljøgifter. Estimatene er gjort
med sjablongverdier og det etterlyses mer data om nivåer og effekter av slike stoffer i det
marine miljøet rundt oppdrettsanlegg.
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Virksomheter som har utslipp må kjenne
til hvilke stoffer de slipper ut og i hvilke mengder. På bakgrunn av utslippsdata, og
vurdering av utslippenes miljørisiko, plikter virksomheten å sørge for at driften av anlegget
skjer slik at ulemper og skadevirkninger blir minst mulig.
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Avvik 2
Virksomhetens rutiner for håndtering og lagring av farlig avfall er mangelfull.
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7
Kommentarer:
Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer
eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning
eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal være merket og skal ikke blandes
sammen med annet avfall.
Det ble observert at farlig avfall på landbasen i hovedsak ble oppbevart innelåst og sikret
mot utslipp. Under inspeksjonen ble det imidlertid observert at noen beholdere med farlig
avfall, i påvente av levering, ble oppbevart uten sikring mot utslipp. Farlig avfall var ikke
merket med innhold.
10. Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen:
11. Andre forhold
I henhold til tillatelse for Bremnessvaet skal det gjennomføres overvåkning av strandsone
(litoral- og sublitoralsone) senest våren 2015. Det ble under inspeksjonen opplyst at denne
undersøkelsen er gjennomført, men at man venter på ferdigstillelse av rapport.
Virksomheten følger opp framdriften for rapporteringen og oversender rapport til
Fylkesmannen så snart denne foreligger.
12. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 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 etter forurensningsloven for Brettingen datert 12.08.2008
 Tillatelse etter forurensningsloven for Bremnessvaet datert 14.05.2014
 Tillatelse etter forurensningsloven for Nørholmen datert 28.06.2016
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