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Bedriftens navn:

Biomega AS

Arkivkode:

06/6984-462.1

Bedriftens adresse:

Kontorsenteret DOF
5392 Storebø
982 951 879

Anleggsnr:

A63477

Bransjenr.(NACE –
koder):

15.209

Organisasjonsnr:

Utslippstillatelse av: 05.06.01 med
Tidsrom for
endringer av 15.04.05 kontrollen:

20.06.2006

Tilstede fra
virksomheten:

Sissel Storebø

Bernt Konradsen
Harald Idar Hagen

Fra fylkesmannen:

Rapportens innhold :
Denne rapporten beskriver de avvik som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.
•
•

Mottakskontroll av råvarer
Akuttutslipp av lakseolje

Hovedkonklusjon :
Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:
Virksomheten har manglende rutiner for å sikre god kvalitet på leveranse av råstoff
til anlegget
Bedriften må gjennomføre en risikoanalyse som kartlegger risiko for mulige
uhellssituasjoner med konsekvenser for det ytre miljø

Utarbeidet dato : 26.06.2006

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Saksbehandler

seksjonssjef
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1.

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Biomega AS den 20.06.2006. Kontrollen ble
gjennomført på bakgrunn av skriftlige klager på luktutslipp fra naboer som fylkesmannen har
mottatt i brev datert 07.06. og 18.06.2006. Kontrollen inngår også som en del av Fylkesmannens
arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen
fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble
avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av
bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:
AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende
lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instrukser som har relevans for
å ivareta det ytre miljø.
ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som
fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted
fylkesmannen.no/hordaland.

2.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:
•

•
•

3.

Lov av av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
første ledd/andre ledd.
Utslippstillatelse av 05.06.2001 med endringer av 15.04.2005.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
Internkontroll med hovedvekt på råvaremottak og avviksbehandling.
Akuttutslipp av lakseolje.
Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.
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4.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:
Virksomheten har manglende rutiner for å sikre god kvalitet på leveranse av råstoff til
anlegget.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse datert 05.06.2001 med
endringer av 15.04.2005.
Kommentarer:
Utslippstillatelsen med endringer er gitt på betingelse av at utslippet til luft er på et nivå som gir
naboene et akseptabelt utemiljø med hensyn på lukt. Bedriften har kun tillatelse til å ta imot
fersk fiskeavskjær og konservert fersk innmat fra slakterier. Bedriften må derfor være særlig
påpasselig ved eventuelt mottak av råstoff av dårlig kvalitet, jf punkt 4.3 i tillatelsen.
Det ble opplyst under inspeksjonen at bedriften i mai og juni i år har tatt i mot dårlig råstoff (til
dels råtten) innmat fra ett lakseslakteri på Askøy. Råstoffet ble nyttet i produksjonsprosessen.
Dette har forårsaket luktproblem i nærområdet i den perioden, dette da luktfjerningsanlegget
ved bedriften ikke har hatt kapasitet nok til rensing av denne luften. Det ble opplyst at bedriften
nå har avsluttet leveransen av innmat fra dette slakteriet.
Bedriften må utarbeide rutiner for mottakskontroll av råstoff til anlegget og gjennomgå rutinene for
leverandørene av råstoff med hensyn på blant annet tilsetting av konserveringsmiddel (dosering i
forhold til mengde) og rengjøring av tanker. Dette for å hindre at slike tilfeller skjer igjen. Videre
må kapasiteten på luktfjerningsanlegget ved anlegget gjennomgåes og evt. utbedres.

Avvik 2:
Bedriften må gjennomføre en risikoanalyse som kartlegger risiko for mulige uhellssituasjoner
med konsekvenser for det ytre miljø.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6.
Kommentarer:
Samme dag som kontrollen ble gjennomført hadde bedriften en overfylling av lakseolje som
medførte utslipp av ca. 2 - 3 m3 lakseolje til sjø. Utslippet ble begrunnet med at nivåsensorene i
den ene lagringstanken var defekt. Utslippet ble tidlig oppdaget og varslet til politi, brannvesen
og akuttberedskapen i SFT. Oljeabsorberende lenser ble lagt ut.
Fylkesmannen vil minne om at innen 24 timer skal også fylkesmannen varsles om unormale
forhold som har eller kan få forurensingsmessig betydning, herunder utslipp til luft og vann.
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Fylkesmannen ber om en skriftlig redegjørelse for hendelseforløpet, årsak og gjennomførte
tiltak og eventuelt omfanget av forurensing i forbindelse med utslippet.
Internkontrollforskriften, § 5, punkt 6, der det er krav om at virksomheten skal kartlegge farer
og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak
for å redusere risikoforholdene. Det er krav om skriftlig dokumentasjon.
Bedriften sitt system for vurdering av risiko bør benyttes som grunnlag for gjennomføring av en
mer omfattende risikoanalyse som kartlegger risiko for mulige uhellssituasjoner med
konsekvenser for det ytre miljø og tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

5.

Andre forhold

Det ble opplyst under inspeksjonen at bedriften nå bygger ny linje for behandling av fersk
innmat.
Vi ber om at det oversendes oppdaterte flytskjema og tegninger, som viser prosessen med alle
strømmer ut av anlegget til luft og vann, med evt tilhørende forklaring når disse er klar i medio
august.
Videre blir det vist til vedlagte klager datert 07.06. og 18.06.2006 fra nabo. Fylkesmannen ber
at disse kommenteres skriftlig.

