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Christina Wegener
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Vår dato
09.05.2008
Deres dato

Vår ref.
2007/1344 - 20
Deres ref.

Arkivkode
471

Akva-Ren AS
Industrivegen 2
9062 Furuflaten

Endring av utslippstillatelse for mellomlagring av fiskeensilasje i Jøvik –
Akva-Ren AS
Det vises til søknad av 27.11.2007 om forlengelse av utslippstillatelse for mellomlagring av
fiskeensilasje i Jøvik, samt søknad av 22.08 2008 om 50% økning av totalt årlig
lagringsvolum i forhold til tidligere tillatelse.
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6
(forurensningsloven) § 11 jf. § 16 gis med dette Akva-Ren AS tillatelse til lagring av
fiskeensilasje i Jøvik. Tillatelsens vilkår er gitt i vedlegg til denne tillatelsen.

Foto: Plassering av de seks lagringstankene (R3, 7, 8, 14a, 14b og 14c) på eiendommen til As Jøvik Sildolje &
Kraftforfabrik
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Virksomheten er lokalisert til seks tanker hos A/S Jøvik Sildolje- & Kraftforfabrik, g.br.nr.
1902 161/2, Tromsø kommune, se foto over.

Bedriftsdata
Org. nummer (bedrift)
Gårds- og bruksnummer
NACE-kode og bransje
NOSE-kode(r)
Kategori for virksomheten 1

Fylkesmannens referanser
Arkivkode
07 / 1344

NO 963 772 637
1902 / 161/2
15.710 Produksjon av fôr til husdyrhold
109.14 Gjenvinning av animalsk avfall
(anvendes ikke)

Anleggsnummer

Risikoklasse2
3

Offentlig ettersyn / høringsuttalelser.
Søknaden ble lagt ut til offentlig innsyn i midten av november på Fylkesmannens nettsider og
er annonsert i Nordlys og Tromsø med opplysninger om at søknaden kan fås tilsendt ved
henvendelse til Fylkesmannen i Troms. I tillegg har søknaden vært varslet overfor Tromsø
kommune (rådmann og helsesjef), Remiks Kf og Mattilsynet, samt overfor grunneier og eier
av tankene, As Jøvik Silolje & Kraftforfabrik.
Fylkesmannen har kun mottatt uttalelse fra Tromsø kommune. Kommunen opplyser i sitt brev
av 27. november 2007 at det aktuelle området er regulert til næringsformål. Arealmessig er
derfor området og omsøkte virksomhet godkjent av kommunen.

Fylkesmannens begrunnelse og bakgrunn for søknad
Tromsø kommune har arealmessig klarert det aktuelle området, dvs. arealet tilhørende As
Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik, til bruk for Akva-Rens virksomhet. Forurensningslovens krav
til kommunal arealgodkjennelse er derfor oppfylt i henhold til § 11 fjerde avsnitt.
Grunnen og tankene der fiskeensilasjen skal lagres eies av As Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik.
Akva-Ren har oversendt leieavtale med As Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik.
Lagringen av lakseensilasje er lukket og skal ikke medføre utslipp. Fylkesmannen anser
derfor at forurensingsrisikoen for virksomheten er lav.

1
2

Jf. forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for fylkesmannens arbeid med tillatelser og
kontroll etter forurensningsloven
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Gebyr
Etter pålegg fra Miljøverndepartementet skal Fylkesmannen ta gebyr for behandling av
søknader om tillatelse etter forurensningsloven. Gebyrkravet er hjemlet i forurensingsforskriften Kapittel 39 (følger vedlagt), § 39-5 om gebyr for endring av tillatelser. Arbeidet
med denne tillatelsen tilsvarer laveste sats for endring av eksisterende tillatelse,
kr 4 800. Beløpet blir fakturert av Statens forurensningstilsyn og det gis 30 dagers
betalingsfrist etter fakturadato.

Klage og klagefrist
Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det
vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i
Troms.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker etter at
dette brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og
skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må
derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis SFT imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef

Børge Holte
fagsjef

Vedlegg

Vilkår til utslippstillatelse
Forurensningsforskriften Kapittel 39 om gebyr til statskassen

Kopi

Tromsø kommune, byutvikling, Rådhuset, 9299 Tromsø
Tromsø kommune, Helsesjefen, postboks 585, 9001 Tromsø
Mattilsynet, Distriktskontor for Tromsø, postboks 383, 2381 Brumunddal
As Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik, postboks 110, 9252 Tromsø
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FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKAMÁNNI

Miljøvernavdelingen

Akva-Ren AS
Industriveien 2
9062 Furuflaten

VILKÅR
til utslippstillatelse av 09.05.2008 til lagring av fiskeensilasje hos Jøvik
Sildolje & Kraftforfabrik, Jøvik, Tromsø kommune

1. Tillatelsens rammer
Maksimalt lagringsvolum er i henhold til søknad 15000 tonn pr. år.

2. Kontroll og tilstand av lagringstanker
Bedriften er til enhver tid ansvarlig for tilstrekkelig kvalitet av tankene.

3. Generelle vilkår
3.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert
sett uønsket. Bedriften plikter å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig
uten urimelige kostnader.
3.2 Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille
driften.
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3.3 Internkontroll
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift
om dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav
i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse
lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

4. Testing og substitusjon av kjemikalier og råstoffer
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
herunder hjelpekjemikalier som vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler
m.m.
Kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal være
testet med hensyn til nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Bare laboratorier som
er godkjent i henhold til Good Laboratory Practice (GLP) og/eller akkreditert i henhold til
NS-EN/IEC 17025:1999, kan benyttes til uttesting.
Bedriften plikter å etablere et system for vurdering av substitusjon av kjemikalier som måtte
være i bruk i virksomheten. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige
effekter på helse og miljø forårsaket av kjemikalier og hvorvidt mindre skadelige alternativer
finnes. Så vel skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og sluttdisponering av produktet
skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan
skje uten urimelig kostnad eller ulempe.4

5. Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke
overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte
fasade:

MandagFredag
3

Lørdag

Søn/helligdager

Natt
(kl. 23-07)

Natt
(kl. 23-07)

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
4
Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
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55 Lden *

50 Lden *

45 Lden *

45 Lnight **

60 L5AF ***

* Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyder er grensen 5 Lden
lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd og rentonelyd opptrer
med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.
** Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. er–07 midlet over reell
driftstid.
*** L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant "Fast" på 125 millisekund (ms) som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. statistisk
maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.

6. Avfall
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det
dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet
søkes begrenset mest mulig.
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften5.
Kjemikalier og annet farlig avfall skal ikke lagres mer enn 12 måneder6. Farlige stoffer og
farlig avfall skal lagres slik at det er utilgjengelig for andre enn virksomheten selv. Ved
levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak skal det fylles ut deklareringsskjema inkl.
avfallstype og organisasjonsnummer slik at leveranse blir registrert i nasjonal database for
leveranse av farlig avfall.

7. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.
Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

5
6

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.
Avfallsforskriften Kap. 11
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Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke
forurensning. Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig
avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift7. Dersom virksomheten ønskes startet på nytt,
skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

8. Tilsyn
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid.

-------------------------------------

7

Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall

