Saksbehandler: Torgeir Fahle
e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no
Tlf.: 75531673
Vår ref.: 2005/9734
Deres ref.:
Vår dato: 09.04.2018
Deres dato:
Arkivkode: 542.1

FRAMNESSMOLT AS
Framnes
8313 KLEPPSTAD

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Framnessmolt AS
Kontrollnummer: 2018.005.I.FMNO
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Ivar Hans Solberg
Andre deltagere fra virksomheten:
Kjell Ola Tønder

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Torgeir Fahle
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Nordland:
Jeanett Vigeland Johansen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Framnessmolt AS den 2. mars
2018. 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 6 avvik og ga 3 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Fylkesmannen ser alvorlig på avviket som gjelder utslippspunktet til bedriften siden dette er
et annet punkt enn det som ble søkt om, og gitt tillatelse til av Fylkesmannen.
Avvik:

Utslippspunktet fra avløpet samsvarer ikke med søknad, eller tillatelse gitt
til Framnessmolt As den 14.3.2016

Bedriften mangler en beredskapsplan for ytre miljø som er dekkende for
hendelser beskrevet i risikovurderingen.

Bedriftens miljømål er lite konkrete og spesifikke for lokaliteten Framnes.

Virksomheten har ikke kunnskap/oversikt over hvordan den påvirker
resipienten.

Bedriften mangler kvitteringer på at farlig avfall er levert til godkjent
mottak.

Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon, bytte til mer
helse og miljøvennlige kjemikalier eller metoder

Anmerkninger:

Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning fra
Framnessmolt AS

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


Det er i risikovurderingen ikke satt kriterier for hva som er akseptabel
forurensning fra bedriften for å sikre en tilfredstillende tilstand i resipienten

Lagring av kjemikalier er ikke sikret mot barn/uvedkommende.

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
9. april 2018
dato

Torgeir Fahle
kontrollør

Oddlaug E. Knutsen
seksjonsleder
Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:





Vågan kommune
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Arbeidstilsynet
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Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: FRAMNESSMOLT AS
Organisasjonsnr.: 987316667

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 03.222 - Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Kontrollert enhet
Navn:
Framnessmolt AS

Anleggsnr.: 1865.0134.01

Kommune: Vågan

Fylke: Nordland

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land
Sist endret:

Tillatelse gitt: 14. mars 2016

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
Prosess og renseutstyr
Utslipp til vann





Sedimenter og grunnforurensning
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
Framnessmolt AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Framnessmolt AS innen 9. mai 2018
sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ser alvorlig på avviket om endret utslippspunkt som ble avdekket i denne inspeksjonen.
Framnessmolt AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 9 mai som:

Inspeksjonsrapport 2018.005.I.FMNO
Versjon 2018.02.15

Side 3 av 8

- beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å lukke dette avviket.
- legger ved en tidfestet plan på gjennomføringen av tiltakene for å rette avviket.
Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Nordland v/Torgeir Fahle.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven
§ 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avviket om feil utslippspunkt er
rettet innen 9. august 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en
bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 300 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

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. 22 800,- 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
Utslippspunktet fra avløpet samsvarer ikke med søknad, eller tillatelse gitt til Framnessmolt
AS den 14.3.2016
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 1 Produksjonsforhold og rammer.
Kommentarer:
Vet tilsynet ble det opplyst fra bedriften at det manglet ca. 1500 meter utslippsledning, for at
utslippspunktet skulle være i henhold til søkt og gitt tillatelse. Punktet der man slipper ut i dag
er ikke tidligere undersøkt eller fulgt opp underveis i driften.
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Avvik 2
Bedriften mangler en beredskapsplan for ytre miljø som er dekkende for hendelser beskrevet
i risikovurderingen.
Avvik fra:
Forurensningsloven § 40 og Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 12.3
Etablering av beredskap.
Kommentarer:
Bedriften har beredskapsplan for rømmning og sykdom, men mangler en beredskapsplan for
utslipp fra lokaliteten Framnes.
Avvik 3
Bedriftens miljømål er lite konkrete og spesifikke for lokaliteten Framnes.
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 2.5 Internkontroll. Underpunkt:
Miljømål.
Kommentarer:
Bedriften har satt opp noen generelle miljømål etter mal fra Salmon Group AS men disse er
generelle og ikke tilpasset anlegget på Framnes. Miljømålene er heller ikke konkrete eller
målbare noe som er et krav i utslippstillatelsen.
Avvik 4
Virksomheten har ikke kunnskap/oversikt over hvordan den påvirker resipienten.
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 14.1 Krav til miljøtilstand.
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7.
Kommentarer:
Framnessmolt As har lagt sitt utslippspunkt en annen plass enn de har søkt om og fått
utslippstillatelse til. Dette betyr at man ikke har forundersøkelser eller driftsundersøkelser på
det reelle utslippspunktet pr. i dag. Og dermed ingen kunnskap om hvordan resipienten har
taklet avløpsmengden fra bedriften.
Avvik 5
Bedriften mangler kvitteringer på at farlig avfall er levert til godkjent mottak.
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 13 Miljøinformasjon og
journalføring.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8. Leveringsplikt.
Kommentarer:
Bedriften manglet rutiner i forhold til deklarering av farlig avfall, og har mest sannsynlig levert
avfall fra bedriften som privatpersoner. Ved tilsynet kom det fram at de ikke hadde brukt
muligheten til å delegere avfallsdeklareringen til Lofoten Avfallsselskap AS for bedriften.
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Avvik 6
Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon, bytte til mer helse og
miljøvennlige kjemikalier eller metoder
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 7.2 Substitusjon.
Produktkontrolloven §3a jf.
Internkontrollforskriften §5 andre ledd nr.7 jf. tredje og fjerde ledd.
Kommentarer:
Bedriften hadde gjort en vurdering av noen få kjemikalier. Men denne vurderingen var ikke
skriftlig, noe som er et krav i lovverket. Det forventes også at alle bedriftens kjemikalier
omfattes av substitusjonskravet.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning fra Framnessmolt AS
Kommentarer:
Fylkesmannen forventer at bedriften har en oversikt over de stoffene som kan medføre
forurensning og kan redegjøre for risikoforholdet i forhold til mengdene som er brukt.
Fylkesmannen kjenner til at det gjennom fiskefôr tilføres en god del kadmium til resipienten,
som et minimum forventer vi at oppdretter skaffer seg en oversikt over innholdet i fôret og
beregner tilførselen til resipienten årlig av dette stoffet.
Anmerkning 2
Det er i risikovurderingen ikke satt kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra
bedriften for å sikre en tilfredstillende tilstand i resipienten
Kommentarer:
Siden utslippspunktet er et annet enn det som er undersøkt/søkt og gitt tillatelse til, kjenner
bedriften ikke til tilstanden ved utslippspunktet pr. i dag. De har heller ikke sett behovet for
ekstra undersøkelser ved det «nye» utslippspunktet for å kunne vurdere tilstand i resipienten
Anmerkning 3
Lagring av kjemikalier er ikke sikret mot barn/uvedkommende.
Kommentarer:
Lagring av kjemikalier var generelt god der man brukte en kontainer med oppsamling. Men
kontaineren var ikke låst noe som åpner for muligheten til at barn og uvedkommende kan få
tilgang til kjemikaliene.

Andre forhold
Under tilsynet oppdaget Fylkesmannen at det hadde foregått ulovlig avfallsbrenning i
nærheten av Framnessmolt AS sitt anlegg. Ut ifra det Fylkesmannen kunne se har området
vært brukt til brenning av avfall over lengre tid, og det var vanskelig å utelukke Framnessmolt
AS som kilde til deler av avfallet, selv om avfallsbrenningen var på annen manns eiendom.
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I ettertid har Framnessmolt AS tatt ansvar for området, og ryddet opp i det brente avfallet og
fjernet massene under. Fylkesmannen har fått kvitteringer fra Lofoten avfallselskap på
levering av avfallsfraksjoner til godkjent deponi.

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 begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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:







Risikovurdering med forslag til tiltaksplan
Kjemikalieoversikt med årlig forbruk
Resipientundersøkelser
Skjema for avviksbehandling med eksempler
Oversiktskart
Miljø og biomangfoldsplan fra Salmon Group

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)
Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten

Brosjyrer/infoark utdelt:





Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
Gebyr ved kontroll (TA-2608)
Substitusjonsplikten (M104)
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