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03.02.2017

Saksbehandler/direkte telefon: Eirik Frøiland - 78 95 03 11

Oversendelse av rapport etter inspeksjon
Vi viser til vår inspeksjon den 25. januar i år hos dere. Takk for samarbeidet på
kontrolldagen. Vedlagt oversendes vår rapport. Vi ber dere lese rapporten snarest og gi oss
tilbakemelding, særlig hvis den inneholder feil eller misforståelser.
Rapporten vil foreløpig betraktes som et utkast. Eventuelle feil kan rettes opp og en revidert
rapport vil da oversendes. Men dersom vi ikke får tilbakemelding fra dere om faktiske feil
innen 17. februar 2017, vil rapporten anses som endelig.
Fylkesmannen avdekket fire avvik under inspeksjonen. Oppfølgingen etter inspeksjonen er
nærmere beskrevet på side 2.
Varsel om gebyr
Fylkesmannen varsler om at Grieg Seafood Finnmark AS vil få et gebyr på kr 14 600 for
inspeksjonen. Gebyr gis med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften), kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og
kontroll etter forurensningsloven.
På bakgrunn av vårt arbeid med inspeksjonen er gebyret foreløpig fastsatt ut fra sats 3 etter
forurensningsforskriften § 39-7, jamfør § 39-3. Endelig gebyr vil bli fastsatt og faktura vil bli
ettersendt når saken er ferdigbehandlet. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse
av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 10 dager etter at dette brevet er mottatt.
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.
Med hilsen
Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

Eirik Frøiland
senioringeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 70

E-post:
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
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Rapport fra inspeksjon ved Grieg Seafood Finnmark AS
avd. lakseslakteri - Simanes
25. januar 2016
1. Informasjon om virksomheten
Virksomhetens adresse
Simanes, 9518 Alta
Telefon
78 44 95 95
Bransjenr. (NACE-kode)
10.200 Bearbeiding og konservering av fisk,
skalldyr og bløtdyr

Organisasjonsnummer
980 361 306
E-post
finnmark@griegseafood.com
Anleggsnummer

2. Til stede under inspeksjonen
Fra Grieg Seafood:
Stine Torheim, fabrikksjef
Inger-Helen Johansen, kvalitetsleder
Magnus Johannsson, teknisk leder
Willy Johansen, teknisk sjef GSF

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Eirik Frøiland
Jørgen Remmen

3. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført med bakgrunn i opplysninger om manglende utslippstillatelse
for slakteriet. Hensikten var å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven og internkontrollforskriften overholdes. Hovedtema var utslippskontroll,
kjemikalie- og avfallshåndtering og internkontroll.

4. Oppsummering av resultater
Inspeksjonen var varslet to dager i forkant. Den ble gjennomført ved samtale, gjennomgang
av framlagt dokumentasjon og befaring på anlegget. Rapporten omhandler avvik og forhold
som ble konstatert under inspeksjonen, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av
virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Avvik:
1. Virksomheten mangler utslippstillatelse
2. Farlig avfall var levert uten påkrevd deklarasjon
3-4.Virksomhetens internkontroll har noen mangler om ytre miljø
Se nærmere beskrivelser fra side 3 og utover i rapporten.

5. Oppfølging etter tilsynet
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen ber om å få en skriftlig tilbakemelding innen 01. 04. 2017 som beskriver og
dokumenterer hva som er gjort for å rette opp avvikene.
Dersom virksomheten har som mål å unngå reduksjon i produksjonskapasitet, gjennom å få
innvilget særskilt utslippstillatelse, må søknad sendes Fylkesmannen snarest. Oppstart av ny
driftsperiode før lukking av avvik nr.1 vil innebære et alvorlig brudd på
forurensningsregelverket.
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6. Definisjoner
Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

7. Resultater
Det ble avdekket følgende avvik under inspeksjonen.

Avvik 1:
Virksomheten har ikke gyldig utslippstillatelse
Avvik fra:
Forurensningsloven §§ 7 og 11
Forurensningsforskriften § 26-2
Kommentar:
Grieg Seafood Finnmark AS (GSF) overtok driften av slakteriet på Simanes etter Volden
Group AS i 2007, og produksjonen økte vesentlig etter ombygging ferdigstilt i 2009.
Forurensningsloven § 7 krever blant annet at ingen må ha eller gjøre noe som kan føre til
fare for forurensning med mindre det er tillatt etter lov, forskrift eller tillatelse fra
forurensningsmyndigheten. Prosessavløpsvannet inneholder fett, næringsstoffer,
natriumhypokloritt mm. Bedriften medfører også forurensning i form av støy.
Forurensningsforskriften har et eget kapittel (kap. 26) som regulerer fiskeforedlingsbedrifter.
Det fremgår av § 26-2 at virksomheter med produksjonskapasitet for ferdig produkt på mer
enn 75 tonn per døgn ikke skal reguleres etter forskriften, men må ha særskilt tillatelse etter
forurensningsloven fra Fylkesmannen. Anlegget på Simanes har oversendt dokumentasjon
som viser en kapasitet på ca. 110 tonn ferdig produkt per dag. I tillegg til krav om
utslippstillatelse, vil en produksjon av denne størrelsen medføre at anlegget må drives i
henhold til IED-direktivet, noe som vil inngå som del av tillatelsens vilkår.
Fylkesmannen har ikke funnet dokumentasjon på at det er søkt om eller gitt tillatelse etter
forurensingsloven for utslippet til GSF. Virksomheten kan heller ikke fremlegge
utslippstillatelse gitt til Volden Group AS. Utslippet kan dermed ikke betegnes som lovlig.
For å rette opp avviket må GSF
A: søke Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven § 11. Søknaden må inneholde
nødvendige opplysninger, som angitt av fylkesmannen i tidligere dialog om innhold i søknad,
jf. §12.
eller
B: redusere sin produksjonskapasitet til mindre enn 75 tonn ferdig produkt per dag, og drive i
henhold til kravene i forurensningsforskriftens kapittel 26.
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På tidspunktet for kontrollen var det ikke drift ved anlegget, og følgelig ikke utslipp fra
anlegget. GSF opplyser om at driften skal gjenopptas ca. 20. april. For å kunne drive lovlig i
henhold til forurensningsregelverket må virksomheten før oppstart enten ha særskilt
utslippstillatelse eller følge alternativ B.

Avvik 2:
Farlig avfall var levert uten deklarasjon
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-12
Kommentar:
Farlig avfall skal leveres årlig til godkjent avfallsmottak. Virksomheten som leverer avfallet
skal fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Det er krav til
elektronisk deklarering, som er eneste godkjente måte å deklarere avfall på (se
avfallsdeklarering.no). Hensikten med dette kravet er å sikre at den som mottar avfallet skal
få tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at videre
håndtering kan skje på en forsvarlig måte.
GSF kunne ved kontrollen ikke legge frem kopi av deklarasjonsskjema for tidligere leveringer
av farlig avfall. Fylkesmannen har bedt om å få dette ettersendt, men har fått svar fra
virksomheten at man ikke har noen deklarasjon å vise til. Gjennom kontroll av fakturaer ser
Fylkesmannen at GSF ved anlegget på Simanes har sortert og levert farlig avfall til godkjent
mottaker i november 2015 og mars 2016, men det påkrevde deklarasjonsskjemaet finnes
ikke.
For å rette opp avviket må GSF sende inn kopi av internkontrollen, hvor rutine for
deklarasjon av farlig avfall er beskrevet. Det må fremgå hvor, eller hos hvem, i virksomheten
dette ansvaret er plassert.

Avvik 3:
Virksomheten har ikke gjennomført skriftlig miljørisikovurdering
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6
Kommentar:
Virksomheten skal kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det kunne ikke
fremvises skriftlig dokumentasjon på at det er utført miljørisikovurderinger for ytre miljø, og
gjennom intervju fremkom det at dette var en mangel.
For å rette opp avviket må det fremvises dokumentasjon på virksomhetens risikovurdering
som omhandler ytre miljø. Dokumentasjonen må blant annet omfatte:
-

Gjennomførte kartlegginger og risikovurderinger
Hvordan risikovurderinger og forbedringstiltak følges opp
Kriterier for akseptabel risiko
Hvordan og når kartlegging og risikovurderinger gjennomføres
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-

Hvem som er ansvarlig for risikovurderinger
Virksomhetens kompetanse

Avvik 4:
Virksomhetens har ikke fastsatt mål for ytre miljø
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 4
Kommentar:
Virksomheten skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Fylkesmannen etterspurte de
fastsatte målene for ytre miljø. Det kunne ikke fremvises skriftlig dokumentasjon på at dette
er inkludert i virksomhetens internkontroll.
For å rette opp avviket må det fremvises skriftlig dokumentasjon på at virksomheten har
fastsatt realistiske og målbare mål for ytre miljø. Disse målene skal være i samsvar med
virksomhetens risikovurderinger.

8. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

9. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens offentlige
postjournal på www.fylkesmannen.no/Finnmark/ (jamfør offentleglova).

10.

Andre forhold

En utslippstillatelse vil inneholde en rekke spesifikke vilkår som stiller krav til virksomhetens
kontroll med forurensning. Eksempler på dette er krav til målinger av utslippet og krav til
overvåkning av resipienten. Når GSF Simanes mangler utslippstillatelse er det ikke mulig å gi
spesifikke avvik knyttet til slike forhold, men dette faller inn under avvik 1 i denne rapporten.

