Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth
Tlf. direkte: 74 16 80 57
E-post: fmntmgo@fylkesmannen.no

Deres ref.:

Vår dato: 24.07.2013

Vår ref.: 2013/4818

Arkivnr:

Marine Harvest Norway AS avd Kongsmoen Settefisk
7970 KOLVEREID

Akvakultur 2013. Tilsyn ved Marine Harvest Norway AS avd
Kongsmoen i Høylandet kommune
___________________________________________________________________________
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Vi ber om tilbakemelding innen
24.10.2013 på hvordan avvikene er rettet opp. Manglende tilbakemelding og retting kan
medføre vedtak om tvangsmulkt
___________________________________________________________________________
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kontrollerte virksomheten deres den 17.07.2013 ved
inspeksjon på avdelingen Kongsmoen i Høylandet kommune.
Tema for kontrollen
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Miljømål
Miljørisikovurderinger til ytre miljø
Hovedfunn fra kontrollen
Det ble funnet avvik under begge av de 2 kontrollerte hovedtema
Rapporten anses som endelig.
Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen. Anlegget fremstod som meget
ryddig og rent under tilsynet.
Med hilsen
Bjørnar Wiseth (e.f.)
Miljøverndirektør

May Brit Myrholt Gorseth
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Kopi til:
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Statens hus
Strandveien 38

Telefon: 74168000
Telefax: 74168053
Org.nr.: 974 772 108

e-post: fmntpost@fylkesmannen.no
Internett: www.fylkesmannen.no/nt
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Marine Harvest Norway AS avd Ferskvann

Postboks 4102 Sandviken

5835

BERGEN
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Om kontrollen
Inspeksjonen ble gjennomført 17.07.2013. Denne rapporten omhandler avvik og
anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de 2 kontrollerte tema, og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.
Denne rapporten har status som endelig. Virksomheten har ikke gitt noen tilbakemeldinger på
den midlertidige som ble sendt pr epost til bedriften den 15.07.2013.
Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i
fra dersom noe ikke stemmer.
Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)
Navn: Marine Harvest Norway AS avd Ferskvann

Organisasjonsnr (underenhet): 972117382

Besøksadresse: Sandviksbodene 77AB

Eies av (org.nr): 959 352 887

Postadresse: 5835 Bergen

Telefon:

E-post:

Bransjenr. (NACE-kode): 03.211

Kontrollert anlegg
Navn: avd Kongsmoen Settefisk

Anleggsnr: 1748.0012.02

Kommune: Høylandet

Anleggsaktivitet: Settefisk

Fylke: Nord-Trøndelag

Risikoklasse.: 4

Tillatelse sist oppdatert: 24.02.1998

Kontroll nr: 2013.003.I.FMNT

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Daglig leder: Hanne Hellesø

Fra Fylkesmannen:
May Brit Myrholt Gorseth
Anton Rikstad

Regelverk





forurensningsloven
avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall
internkontrollforskriften
utslippstillatelsen datert 24.02.1998

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter
hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.
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Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og
miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Vedtak om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning
av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags
varighet i virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens
risikoklasse som er gitt i tillatelsen.
Marine Harvest Norway AS sitt anlegg på Kongsmoen ble i brev datert 12.09.20118 plassert i
risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 5.200 i gebyr for den
gjennomførte kontrollen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klif.
Dere har mulighet til å klage på vedtaket innen to uker, jf. Forvaltningsloven § 16.
Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble
kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
Vi ber Marine Harvest Norway AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen
24.10.2013 på at avvikene er rettet.
Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke
overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig.
Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:
1. Miljømål
Det er ikke satt konkrete og dokumenterte anleggsspesifikke
1
miljømål i forhold til hva som er akseptabel forurensning og
påvirkning av resipienten.

IK§5 pkt4

Kommentarer:
Virksomheten har ikke konkrete spesifikke miljømål for fôrforbruk, energibruk,
avfallsmengder, kjemikaliebruk samt mål for påvirkning av resipienten. Miljømålene skal
være dokumentert i internkontrollen.
Til 1)
Anlegget skal ha vurdert hva som er akseptabel forurensning og påvirkning av resipienten. Ut
i fra dette skal virksomheten sette miljømål som sikrer at driften ikke medfører unødig
forurensning av det ytre miljø. Disse målene skal være tilknyttet det spesifikke anlegget og de
skal være konkrete og dokumenterte slik at måloppnåelse kan måles.
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2. Miljørisikovurderinger
Bedriftens risikovurderinger er ikke konkrete, dokumenterte og/eller
2a
anleggs-/lokalitetsspesifikke i forhold til forurensningsfare og
effekter av kjemikaliebruk i resipienten.
I virksomhetens risikovurdering er det ikke satt kriterier for hva som
2b er akseptabel forurensning fra virksomheten, i forhold til å sikre en
tilfredsstillende tilstand i resipienten.

IK§5 pkt6
IK§5 pkt6

Kommentarer:
Virksomheten har risikovurdert lokaliteten når det gjelder enkelte av områdene men områdene
fôring og kjemikalier/legemidler er ikke risikovurdert og satt kriterier for hva som er
akseptabel forurensing. Virksomheten må også risiko vurdere oppbevaringen av maursyre da
rommet hadde sluk.
Til 2a)
Miljørisikovurderingen skal være knyttet opp til det spesifikke anlegget (lokaliteten) for å
kunne gi en totalvurdering av faktisk fare for forurensing og effekt av anlegget sin
kjemikaliebruk i resipienten. Denne skal være skriftlig dokumentert.
Til 2b)
For å vurdere risikobildet er det avgjørende at virksomheten har satt konkrete kriterier for hva
som er akseptabel forurensing i forhold til gjeldende regelverk, egne miljømål og for å sikre
en tilfredsstillende tilstand i resipienten.
Anmerkninger
Fylkesmannen har ikke gitt anmerkninger under kontrollen.

