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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
Ewos Innovation AS sin landbaserte akvakulturlokalitet Dirdal, den 6.12. 2012.
Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 2 anmerkninger innenfor følgende tema:
 Håndtering av farlig avfall
 Risikoanalyse for ytre miljø
 Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr
 Substitusjonsplikten
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet under kapittel 4 og 5 i rapporten. Krav til
oppfølgingen av avvikene er beskrevet under hvert enkelt avvik. Fristen for lukking av
avvikene fremgår av oversendelsesbrevet.
Rapport godkjent: 8.1.2013

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Stig Sandring
seniorrådgiver
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1. Informasjon om virksomheten
Kontrollert anlegg
Navn på virksomhet:
Ewos Innovation AS

Anleggsaktivitet: akvakultur/forskning

Organisasjonsnr. (underenhet): 911 501 252

E-post: per.m.hollan@ewos.com

Besøksadresse:

Telefon: 55 69 78 03

Postadresse: Dirdal, 4335 Dirdal

Risikoklasse: 4 (fastsatt 8.1.2013)

Kommune: Gjesdal

Tillatelse gitt: 25.3.1987 (Norsk Bioakva AS)

Lokalitetsnavn (FM): Dirdal (1122.0021)

Tillatelse sist endret: 19.12.1991 (Norsk Bioakva AS)

Akvakulturlokalitet: Dirdal (10131)

Sist kontrollert:

Bransjenr. (NACE-kode):
72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
03.212 – Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur
Eies av: Ewos AS (morselskap)

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen har også som målsetning å
kontrollere at virksomheten, med sin internkontroll, arbeider systematisk og risikobasert for å
minke virksomhetens påvirkning på ytre miljø og at driften ikke medfører en uakseptabel
forurensning i sjøen.
Inspeksjonstema:
Utslippstillatelser
Håndtering av farlig avfall
Internkontroll for ytre miljø
 Miljømål
 risikovurdering
 beredskap
 vedlikehold
 avvikssystem
 kjemikaliehåndtering og substitusjonsplikten

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.
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3. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende








forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
underliggende forskrifter.
Utslippstillatelse til akvakulturvirksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen, datert
25.3.1987, med endring datert 19.12.1991.
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning
for helse/miljø/sikkerhet
Varsel om kontroll, datert 14.11.2012.

4. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1 – Håndtering av farlig avfall:
Virksomheten har mangler i sine dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall.
Avvik fra:
 Internkontrollforskriften § 5 pkt 7: Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke,
rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-,miljø- og
sikkerhets- lovgivningen
og
 Avfallsforskriften kap. 11: (5e)
Kommentarer:
Virksomheten har skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall i bedriften, Prosedyre for
håndtering av avfall og spesialavfall (for Dirdal/Oltesvik/Gråtnes). Rutinen inneholder
informasjon om ulike typer/grupper avfall som oppstår i bedriften, hvor det skal lagres og
hvem det skal leveres til. Fylkesmannen er spesielt opptatt av virksomhetens håndtering av
farlig avfall.


Begrepet Spesialavfall har jf. forurensningsforskriften endret navn til Farlig avfall. Det er
derfor flere av avfallstypene under pkt 3 i prosedyren som må flyttes til pkt 4, Farlig
avfall. Dette gjelder blant annet batterier, lysstoffrør, oljer og malingsrester.



Prosedyren mangler informasjon/rutine for deklarasjon av farlig avfall. Hvordan skal
dette gjøres og hvem har ansvar for at deklarasjon gjøres riktig. Vi forventer videre at
prosedyren inneholder en liste over de viktigste typene farlig avfall som oppstår i
bedriften, samt avfallsstoffnummer og EAL-kode for disse avfallsstoffene. Dette er
viktig for at bedriften skal kunne identifisere farlig avfall (jf. § avfallsforskriften § 11-4),
samt oppfylle sin deklarasjonsplikt (jf. afallsforskriften § 11-12).
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Det fremgår av prosedyren at Stene Renovasjon henter farlig avfall fra bedriften (normalt
1 gang per år). Vi gjør oppmerksom på at alle virksomheter der det oppstår mer enn èn kg
farlig avfall i løpet av året, har plikt til å levere avfallet minst èn gang årlig.

For mer informasjon om bedriftens plikter til å identifisere farlig avfall (jf. § 11-4), plikten til
sikker oppbevaring (jf. § 11-5), leveringsplikt (jf. § 11-8) og deklarasjonsplikten (jf. § 11-12)
anbefaler vi veileder om innlevering og deklarasjon av farlig avfall fra NORSAS, utgave
2012, se linken nedenfor.
Veileder: Farlig avfall
Fakta ark: Deklarasjonsplikten
Oppfølging:
Fylkesmannen forventer at virksomheten utvider sin skriftlige rutine for håndtering av farlig avfall slik
at den samlet sett inneholder informasjon om hvilke typer farlig avfall som oppstår i

virksomheten (m/avfallsstoffnummer og EAL-koder), lagring, merking, når og hvor det skal
leveres, samt rutiner for deklarering av farlig avfall. For å lukke avviket må skriftlig rutine sendes
til Fylkesmannen i Rogaland.

Avvik 2 - Miljørisikovurderinger:
Bedriftens risikovurderinger vedrørende ytre miljø var mangelfull.

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 pkt 6: Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på
denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene.
Kommentarer:
Bedriften har nylig gjort en risikovurdering for ytre miljø. Risikovurderingen er imidlertid ikke
tilstrekkelig konkret på det å identifisere årsak til de uheldige hendelser som er listet opp i analysen.
Tabellen med risikovurderinger har en kolonne for tiltak som kan redusere risikoen for de aktuelle
hendelsene, men det fremgår ikke klart om dette er tiltak som allerede er gjort eller som skal
iverksettes i fremtiden. Anbefalinger og konklusjoner etter virksomhetens risikovurdering må settes
inn i en tidfestet handlingsplan for oppfølgingen. Risikovurderingen mangler en slik en handlingsplan
Risikovurderingen skal være prosedyrestyrt, noe som betyr at virksomheten må ha en prosedyre for
hvordan arbeidet med risikovurderinger skal foregå (ansvar, involvering, grense for akseptabel risiko,
når skal det iverksettes tiltak, revideringer ol.). Virksomheten har dokumenterte prosedyrer for noen av
disse elementene, men det mangler vurderinger av hva som er akseptabel risiko, når tiltak skal
iverksettes, eventuelt når tiltak skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette bør fremgå av risikomatrisen
som allerede er laget.
HMS-etatenes brosjyre om risikovurdering ”Kontroll med risiko gir gevinst”
Oppfølging:
Fylkesmannen forventer at virksomheten videreutvikler sin risikovurdering i henhold til de mangler
som er påpekt under ”kommentarer” til avviket. For å lukke avviktet må ny risikovurdering sendes
skriftlig til Fylkesmannen i Rogaland.
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Avvik 3 – Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr
Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for periodisk/forebyggende vedlikehold av
utslippsrelatert utstyr.

Avvik fra:
 Internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt 7: Virksomheten skal iverksette rutiner for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-,
miljø- og sikkerhets- lovgivningen.
Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke vise til etablert dokumenterte rutiner/system for
periodisk/forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr (for eksempel dieseltaker,
ensilasjetanker, renseanlegg, utslippsledninger, fôringssystemer, nødaggregat, etc.). Ansatte
ved anlegget går jevnlige sjekkrunder, men sjekklistene som brukes omfatter ikke
utslippsrelatert utstyr.
Virksomheten er pliktet til å gjennomføre tilstandskontroller av utslippsrelatert utstyr slik at
den tekniske tilstanden på utstyret hele tiden er kjent. Rapporter fra slike kontroller skal
inneholde konklusjoner og anbefalinger om tiltak for utbedringer. Anbefalingene skal følges
opp med tiltak innen rimelig tid.
Oppfølging:

For å lukke avviket må virksomheten utføre en tilstandskontroll av utslippsrelatert utstyr.
Videre må virksomheten lage en skriftlig rutine for forebyggende vedlikehold av
utslippsrelatert utstyr, eller implementere rutiner for dette i eksisterende sjekklister. Rutinen
og tilstandskontrollen skal sendes Fylkesmannen.
Avvik 4 - Substitusjon:
Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon av kjemikalier.

Avvik fra:
 Produktkontrollloven § 3 a: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff
som kan medføre virkning som nevnt i § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som
medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette
alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.
og
 Internkontrollforskriften § 5 pkt 7: Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke,
rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhets- lovgivningen.
Kommentarer:
Virksomheten har god kontroll på hvilke kjemikalier som benyttes i bedriften og hvilke som
er miljøskadelige (benytter systemet ECO Online). Virksomheten kunne vise til eksempler på
at de hadde byttet ut skadelige kjemikalier med mindre skadelige produkter. Virksomheten
hadde imidlertid ikke integrert substitusjonsplikten som en systematisk del av sitt HMSarbeid.
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Oppfølging:
Fylkesmannen forventer at virksomheten kan dokumentere at de har rutiner for hvordan
substitusjonsplikten skal integreres i det interne HMS-arbeidet. For å lukke avviket må skriftlig rutine
sendes til Fylkesmannen i Rogaland.
Veileder om substitusjonsplikten: TA1715

5. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen
Anmerkning 1 – Skilting av tanker:
Vi vil anbefale at drivstofftanker og ensilasjetanker skiltes bedre slik at det ikke er tvil om hva
som er lagret på tankene og hvor eksempelvis nedgravde tanker er plassert.
Bilde 1.

Bilde 2.

Bilde 1 og 2 viser av to av dieseltankene på anlegget.

Bilde 3.

Bilde 4.

Bilde 3 viser nedgravd ensilasjetank. Bilde 4 viser kvern med midlertidig lagringstank for
ensilasje på anlegget.
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Anmerkning 2 – Umerket dieselkanne som merking av skadd kumlokk:
Under befaringen på anlegget viste det seg at noen hadde plassert en umerket kanne med
diesel på et kumlokk i vegen for å unngå at noen kjører på kumlokket. Dette mener vi er en
uegnet og farefull måte å merke skadede gjenstander i vegen på. Ved eventuell påkjørsel vil
drivstoffet renne direkte ned i avløpskummen.
Bilde 5.

Bilde 6.

Bilde 5 og 6 viser bruk av umerket drivstoffkanne, med innhold, som ”vegmerking” av skadet
kumlokk. Kannen var plassert der for å unngå an noen kjører på det skadede kumlokket.

6. Andre forhold
30.5 1985 søkte Norsk Bioteck AS om etablering av kombinert forsknings- og
produksjonsanlegg på lokaliteten Dirdal. 25.5.1986 gav Fiskerisjefen i Rogaland Norsk
Bioakva AS tillatelse til klekkeri og settefiskproduksjon begrenset til en årlig produksjon av
600 000 laksesmolt. 16.6 1986 søkte Norsk Bioakva AS om utvidelse av konsesjonen til 1
mil. settefisk per år. Fylkesveterinæren for Rogaland og Agder og Fiskerisjefen i Rogaland
avslo denne søknaden, men Fylkesmannen i Rogaland innvilget utvidet utslippstillatelse.
Fiskerisjefen gav i 1992 tillatelse til produksjon av piggvar, torsk, kveite, tunge, rødspette,
steinbit og breiflabb, i tillegg til gjeldende tillatelse for produksjon av laks, regnbueørret og
ørret.
Gjeldende utslippstillatelse til det landbaserte akvakulturanlegget på lokaliteten Dirdal ble gitt
til Norsk Bioakva AS, datert 25.3 1987. Utslippstillatelsen til Norsk Bioakva AS ble endret
den 19.12 1991. Endringen bestod i at tillatelsen til å drive slakting og sløying på lokaliteten
ble opphevet. Gjeldende utslippstillatelse har en ramme på 1 000 000 stk smolt. Det er ikke
satt krav om rensing av utslippet fra lokaliteten.
Avløpsledningen er plassert ca 80 meter fra land, på 30 meters dyp. Det ble gjennomført
MOM-B undersøkelse ved utslippet i 2012. Det er ikke gjort strømmålinger, eller
hydrografisk profil ved utslippspunktet. Sjøvann hentes fra 90 meters dyp. Ferskvann hentes
fra tre brønner på motsatt side av elven. I tillegg har anlegget et nødinntak for ferskvann
direkte fra elven.
I følge bedriften kjøpte Felleskjøpet (Norsk Bioakva AS) lokaliteten i 1987, men solgte seg ut
i 2000. Fra 1988 frem til i dag har lokaliteten utviklet seg til en forskningslokalitet.
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Forskningsstasjonen har tre avdelinger: Fisk (12-13 ansatte), Teknologisenter (10 stk,
produserer fôr) og Lab (6 stk, samarbeider både med avdeling for fisk og teknologi). Det
pågår i dag ombygginger på lokaliteten. De siste årene har produksjonen vært på omlag
200 000 – 300 000 stk smolt (til Oltesvik, Gråtnes og annen hvert år til Lønningdal). Det
produseres kun laks, men det har tidligere vært produksjon av kveite. Osen Sameiet eier
området, men EWOS leier grunnen.

7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på
www.fylkesmannen.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes til:
 Gjesdal kommune
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