Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Miljøvernavdelingen
Vår dato

Vår referanse

23.10.2012
Arkiv nr.07/2670

Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71258511

Fjordlaks AS og Fjordlaks Aqua AS
Postboks 1107, Sentrum
6001 Ålesund

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Fjordlaks AS og Fjordlaks Aqua AS avd. Ålesund oljefabrikk
Dato for inspeksjonen: 2.5.2012
Rapportnummer: 2012.020.I.FMMR
Saksnr. hos fylkesmannen: 07/2670

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Svein Flølo

Fra Fylkesmannen:
Reidun Sofie Schei

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert under inspeksjonen ved
Fjordlaks As og Fjordlaks Aqua AS avd. Ålesund oljefabrikk den 2. mai.2012.
Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 1 anmerkninger under inspeksjonen.
 Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø
 Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner og dokumentasjon
 Virksomheten kan ikke dokumentere at den har fulgt opp miljørisikovurderingen med planer og
tiltak for å redusere risikoforholdene.
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Vi ber Fjordlaks AS om en analyse av utslipp av blodvann innen 20.12.2012.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

23.10.2012
Dato

Reidun Sofie Schei
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
(etter fullmakt)

Denne rapporten er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.
Kopi:
Ålesund kommune

postboks 1521

6025 Ålesund
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Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet): 973170856 og 983021018

Eies av (org.nr): 923957418
828764292

Besøksadresse: Fjordgata 52, Ålesund

Telefon: 70103800

Bransjenr. (NACE-kode): 10.201 og 10.411

E-post: svein.flolo@fjordlaks.no

Kontrollert anlegg
Navn:
Fjordlaks AS og Fjordlaks Aqua AS avd. Ålesund oljefabrikk
Kommune: Ålesund

Anleggsnr:
1504.0187.01 og 1504.0184.01
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling

Fylke: Møre og Romsdal

Risikoklasse: 3

Tillatelse sist oppdatert: 26.02.2010

Saksnr: 07/2670

Inspeksjonen er gjennomført i perioden uke 16 og 17 i en regional tilsynsaksjon av
fiskeforedlingsindustrien.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
internkontroll
utslippskontroll
renseanlegg
avfallshåndtering
miljørisikovurdering

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.
Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll i 2013.

Vedtak om kontrollgebyr
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 11600 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden
gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.
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Dokumentunderlag







Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 26.
Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11.
farlig avfall
Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelser av 26.02.2010 gitt i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for
eksempel overtredelse av krav i tillatelsen, 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 Fylkesmannens inspeksjon:
Avvik innenfor tema: Internkontroll
Avvik fra:
 Internkontrollforskriften § 5 pkt 4, 5, 6
1. Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø.
2. Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner og dokumentasjon for avvikshåndtering,
miljørisikovurdering og utslippskontroll og renseanlegg
Kommentarer:
Prosedyre for renseanlegget sier virksomheten er under justering/implementering.
Avvik innenfor tema: Miljørisikovurdering
Avvik fra:
 Forurensningsloven § 7
 Internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7
 Tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf 16
Virksomheten kan ikke dokumentere at den har fulgt opp miljørisikovurderingen med planer og tiltak
for å redusere risikoforholdene.
Kommentarer:
Virksomheten sier at den på kontrolltidspunktet, er i ferd med å gjennomføre dette punktet.
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Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:
Virksomheten har ikke sørget for å motta/arkivere deklarasjonsskjema for levert farlig avfall.

Andre forhold
Renseanlegg:
Dette er to virksomheter med ulike eiere som har en felles administrasjon.
Fjordlaks AS (anlegg 1504.0187.01) har påslippsavtale med Fjordlaks Aqua AS (anlegg nr.
1504.0184.01) og prosessvannet blir renset i et felles renseanlegg med felles utslippsledning.
Fjordlaks Aqua AS er et lakseslakteri som produserer varmpresset olje. Dette anlegget har også
tillatelse til å produsere kaldpresset olje.
Utslippet fra dette anlegget tilfredsstiller utslippkrav satt i konsesjonene. Konsesjonskravene har ikke
satt verdier for utslipp pr. produsert mengde.
Fylkesmannen venter at bedriften reduserer utslippsmengden av suspendert stoff ved å sette i gang
et systematisk arbeid for å redusere mengde suspendert stoff inn på renseanlegget i begge
virksomheter, ved å optimalisere renhold og transport internt i anlegget. Det er viktig at fiskerester tas
ut mekanisk og ikke spyles/transporteres med vann.
Fylkesmannen ønsker å få dokumentert innhold av suspendert stoff og BOF5 i blodvann fra Fjordlaks
AS som produserer kvitfisk. Denne analysen ber vi om å motta innen 20.12.2012.
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