Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

NORSK OPPDRETTSSERVICE AS
Abelnes 60
4400 Flekkefjord

Arendal / Kristiansand, 19. mars 2018

Deres ref.:
Rune Johannessen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/11422
Saksbehandler:
Bjørn Stokke

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Abelsnes, matfisk
og settefisk
Kontrollnummer: 2017.047.I.FMAV
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Rune Johannessen
Andre deltagere fra virksomheten:
Karl Tron Skarpenes

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Cecilie Moen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Austog Vest-Agder:
Bjørn Stokke

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Abelsnes, matfisk og settefisk
(Abelsnes, matfisk og settefisk) den 23.11.2017. Rapporten er å anse som endelig
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er
mottatt.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:

Virksomheten kunne ikke dokumentere at de hadde gjennomført en
susbtistusjonsvurdering av sine kjemikalier
Anmerkninger:

Virksomheten har ikke satt seg klare, etterprøvbare miljømål

Virksomheten hadde på inspeksjonstidspunktet ikke vurdert behovet for å
gjennomføre miljøundersøkelser
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsvei 1 / Tordenskjoldsgate 65 Telefon: 37 01 75 00 Org. nr.: 974
762 994
E-post: fmavpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
19. mars 2018

Veronica Skjævestad

Bjørn Stokke

dato

seniorrådgiver
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kopi av rapporten sendes til:
 Flekkefjord kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: NORSK OPPDRETTSSERVICE AS
Organisasjonsnr.: 996463052

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 03.212 - Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert
akvakultur
Kontrollert enhet
Navn:

Abelsnes, matfisk og settefisk

Anleggsnr.: 1004.0065.01

Kommune: Flekkefjord

Fylke: Vest-Agder

Anleggsaktivitet: Marinfiskproduksjon på land
Tillatelse gitt: 15. februar 2012

Sist endret:

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




Kjemikalier
Utslippstillatelse datert
15.02.2012

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
Abelsnes, matfisk og settefisk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Abelsnes, matfisk
og settefisk innen 27. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik
er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Cecilie Moen.

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 Aust- og Vest-Agder 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 Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten kunne ikke dokumentere at de hadde gjennomført en
susbtistusjonsvurdering av sine kjemikalier
Avvik fra:
Produktkontrolloven § 3a, jf. internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7
Kommentarer:
Norsk oppdrettsservice bruker noen farlige kjemikalier i sin virksomhet. På
inspeksjonstidspunktet kunne det ikke framlegges dokumentasjon på at det var
gjennomført en systematisk susbstitusjonsvurdering. Noe var slik vi forstod det gjort i
praksis ved at kjemikalier var byttet ut med ozon for desinfeksjon. Virksomheten hadde
nylig anskaffet ECO online og planla å gjennomføre en gjennomgang med tanke på
substitusjon.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten har ikke satt seg klare, etterprøvbare miljømål
Kommentarer:
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Virksomheten hadde satt seg noen miljømål for anlegget med blant annet ønske om å
redusere medisinbruk. Vi mener likevel at virksomhetens miljømål bør gjøres noe mer
konkrete og etterprøvbare.

Anmerkning 2
Virksomheten hadde på inspeksjonstidspunktet ikke vurdert behovet for å gjennomføre
miljøundersøkelser
Kommentarer:
På inspeksjonstidspunktet var det ikke gjennomført noen undersøkelser for å kartlegge
anleggets påvirkning på resipienten. I ettertid har imidlertid Fylkesmannen fått framlagt
plan for videoovervåking av sjøbunnen.

8. Andre forhold
Av utslippstillatelse datert 15.02.2012 framgår det at det skal gjennomføres UVbehandling av avløpsvann fra oppdrettskar, jf. vilkår 1.1. Dette ble ikke praktisert av
virksomheten. De mente at en slik behandling hadde dårlig effekt fordi partikler i vannet
skjermet for UV-strålingen, og gjorde denne lite effektiv mtp. å fjerne bakterier og
mikroorganismer (desinfeksjon). Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vilkåret gjelder,
og at en eventuell endring krever en begrunnet søknad fra virksomheten.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen 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)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:


IK manual del I

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Inspeksjonsrapport 2017.047.I.FMAV
Versjon 2017.01.31

Side 5 av 6

Brosjyrer/infoark utdelt:
 Forurensningsmyndighetenes forventninger til oppdrettsanlegg i sjø
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