ELLINGSEN SEAFOOD AS
Postboks 56
8320 Skrova

Bodø, 1. juni 2018

Deres ref.:
Steinar Myrvoll

Vår ref.: 2007/5641
Saksbehandler:
Torgeir Fahle

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ellingsen Seafood AS avd.
Tysfjord
Kontrollnummer: 2018.009.I.FMNO
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Steinar Myrvoll

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Torgeir Fahle

Andre deltagere fra virksomheten:
Svein Andorsen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ellingsen Seafood AS avd. Tysfjord
den 30.05.2018, og lokalitetene Rahkasluokta, Salaluokta og Bjørkvik. Rapporten er å anse
som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten
er mottatt.
Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:


helse

Avfall blir stedvis lagret slik at det medfører fare for forurensning.
Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon, bytte til mer
og miljøvennlige kjemikalier eller metoder.
Virksomheten mangler rutiner for å ta vare på avkapp av tauverk.

Anmerkninger:

Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning for
Rahkasluokta, Bjørkvik og Salaluokta.

Anbefalinger og konklusjoner i virksomhetens risikovurdering er ikke fulgt
opp med tiltak.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Besøksadresse: Statens Hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 1405
8002 Bodø

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland
Organisasjonsnr.: 974 764 687
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Tysfjord kommune
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Arbeidstilsynet

Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: ELLINGSEN SEAFOOD AS
Organisasjonsnr.: 991952829

Eies av:

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

Anleggsnr.: 1850.0059.02

Kommune: Tysfjord

Fylke: Nordland

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø
Tillatelse gitt: Salaluokta 8.3.2013, Bjørkvik 18.2.2014 og Rahkasluokta den 19.10.2009

Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes. Inspeksjonen er en del av
Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema



Internkontroll
Utslipp til vann




Avfall
Kjemikalier

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.

Oppfølging etter inspeksjonen
Ellingsen Seafood AS avd. Tysfjord plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ellingsen Seafood AS
avd. Tysfjord innen 4. juli 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er
rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Nordland v/Torgeir Fahle.

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 5 for flerdagstilsyn. Dette betyr i så
fall at dere skal betale kr. 39 400,- i gebyr for inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 398. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle
kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at dette brevet er
mottatt.

Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Nordland (jf. offentleglova).

Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Avfall blir stedvis lagret slik at det medfører fare for forurensning
Avvik fra:
Forurensningsloven §7 første ledd
Kommentarer:
Ved landbasen på Drag kai var det lagret en god del avfall som kunne bli spredt med
vind(plast) se bilde 2. i vedlegg, eller kunne lekke ut til grunnen (strømaggregat og elektriske
artikler) se bilde 3 i vedlegg.
Avvik 2
Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon, bytte til mer helse- og
miljøvennlige kjemikalier eller metoder.
Avvik fra:
Produktkontrollloven § 3a og Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, nr.7 jf. tredje og fjerde
ledd.
Kommentarer:
Virksomheten manglet ved tilsynstidspunktet skriftlige rutiner for substitusjon.
Avvik 3
Virksomheten mangler rutiner for å ta vare på avkapp av tauverk i forbindelse med notskifte
etc.
Avvik fra:
Utslippstillatelser punkt 4.1 ved Rahkasluoktta og punkt 2.3 ved Bjørkvik og Salalukta. Samt
forurensningslovens § 28.
Kommentarer:

Virksomheten har ikke praktiske eller skriftlige rutiner for oppsamling av tauverk i forbindelse
med arbeidsoperasjoner på merd, båt eller flåte. Det blir ofte en god del avkappet tauverk i
forbindelse med f.eks. skifte av not, dette tauverket bør sikres og samles sammen slik at
man unngår å forsøple. Tauverk utgjør i dag en stor andel av plastforurensning til sjøs.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning for Rakasluokta,
Bjørkvik og Salaluokta.
Kommentarer:
Risikovurderingen dekket ikke utslipp av diesel, ensilasje og utslipp av kadmium gjennom fôr.
En mer systematisk gjennomgang av mulig risiko ved lokalitetene ville gitt en mer oppdatert
risikovurdering.
Anmerkning 2
Anbefalinger og konklusjoner i virksomhetens risikovurdering er ikke fulgt opp med tiltak
Kommentarer:
Det var meldt inn et avvik i forhold til dieselutslipp fra arbeidsbåt. Vedkommende hadde utført
strakstiltak for å begrense påvirkningen og kvittert ut avviket. Men det manglet en
gjennomgang av mulige tiltak som ville hindret en slik hendelse igjen.

Andre forhold
Virksomheten hadde et godt fungerende vedlikeholdssystem, men manglet en gjennomgang
av innvendige diesel og ensilasjetanker ved gjennomgang av vedlikehold av flåte. Flåten ble
sjekket for godstykkelse utvendig i skrog, men det var ikke målt tykkelse på innvendige
tanker i forhold til slitasje og tæring. En lekkasje fra nevnte tanker vil kunne bli samlet opp
innvendig i flåte, men sikkerheten mot utslipp i sjø ville vært større med en gjennomgang av
godstykkelse på ensilasje og dieseltank.

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 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:



Resipientundersøkelser fra Rahkasluokta, Bjørkvik og Salaluokta.
Risikovurdering








Kart over lokaliteter
Beskrivelse av prosedyrer med risikoelement
Miljømål
Kjemikalie og medisin oversikt
Brukerhåndbok for Ocea Fôrflåte
Eksempel på avvikshåndtering

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)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:






Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
Gebyr ved kontroll (TA-2608)
Substitusjonsplikten (M104)
Forurensningsmyndighetenes forventninger til oppdrettsanlegg i sjø Faktaark M735 2017
Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast
Faktaark M-992 2018

Bilde 1. Kaianlegg ved Ellingsen Seafood As sin landbase.

Bilde 2. Plastavfall ved kaianlegg på landbase. Med fare for å bli tatt av vind.

Bilde 3. Strømaggregat og elektrisk avfall lagret utendørs med fare for avrenning til grunn.

Bilde 4 God løsning med avfallskontainer med mulighet for oppsamling.

Bilde 5. Tur langs strandsone for å se etter avfall. Mye bratte berg og få plasser søppel kunne samles.

Bilde 6. Funn av brøytestikke i plast, ble tatt opp i båt og fraktet til fôrflåte.

