Fylkesmannen i Troms

LERØY AURORA AS
c/o Kystens Hus, Stortorget 1
9008 Tromsø

Tromsø, 21.11.2017

Deres ref.:
Hugo Nilsen, Gudrun Gunnarsdottir

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/609
Saksbehandler:
Per Kristian Krogstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dåvøya, matfisk
Kontrollnummer: 2017.064.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Hugo Nilsen
Gudrun Gunnarsdottir

Fra Fylkesmannen i Troms:
Per Kristian Krogstad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Dåvøya, matfisk den
11.10.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:
 Program for gjennomføring av C-undersøkelse ved Dåvøya er ikke sendt til
Fylkesmannen i tråd med krav i utslippstillatelsen.
Anmerkninger:
 Mangelfull innrapportering av miljøundersøkelser via Altinn for lokaliteten Dåvøy.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
21.11.2017

Per Kristian Krogstad

Evy Jørgensen

dato

kontrollør

Miljøverndirektør
Fylkesmannen i Troms

Kopi av rapporten sendes til: Karlsøy kommune

Fylkesmannen i Troms Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø Telefon: 77 64 20 00 Org. nr.: 974 772 124
E-post: fmtrpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Troms
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: LERØY AURORA AS
Organisasjonsnr.: 985940460

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 - Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i
hav- og kystbasert akvakultur
Kontrollert enhet
Navn:

Dåvøya, matfisk

Anleggsnr.: 1936.0035.01

Kommune: Karlsøy

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø
Tillatelse gitt: 04.06.2007

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann
 Avfall




Kjemikalier
Miljøundersøkelser og
miljøtilstand i resipient

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Lerøy Aurora AS plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lerøy Aurora AS innen 20. desember 2017
sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet opp.
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4. Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret
skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i
henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil
en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 19 400,- i gebyr for
inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller §
39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16.
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Troms innen to uker etter at dette
brevet er mottatt.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Troms (jf. offentleglova).

6. Avvik
Avvik 1
Program for gjennomføring av C-undersøkelse ved Dåvøya er ikke sendt til
Fylkesmannen. Frist for innsending var 31. mars 2016
Kommentarer:
Krav i tillatelse etter forurensningsloven vilkår 7 for lokaliteten Dåvøy, datert 2. februar
2016.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Mangelfull innrapportering av miljøundersøkelser via Altinn for lokaliteten Dåvøy.
Kommentarer:
Siste registrerte rapport var fra 2012 (B-undersøkelse). Virksomheten bør lage skriftlige
rutiner som sørger for fortløpende eksport av rapporter fra miljøundersøkelser til Altinn.

8. 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) §§ 3
og 3a
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
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Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Troms

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:
Internkontrollsystem EQS
Produktdatablad for notimpregneringsmiddel
Avfallshåndteringsplan

9. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3
og 3a)
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
 Håndtering av farlig avfall (M284)
 Substitusjonsplikten (M104)
 Forurensningsmyndighetenes forventninger til oppdrettsanlegg i sjø

Inspeksjonsrapport 2017.064.I.FMTR
Versjon 2017.01.31

Side 5 av 5

