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Resultat frå inspeksjonen
Denne rapporten omhandlar avvik og merknader frå inspeksjonen. Dersom vi ikkje får melding om
faktiske feil i rapporten innan to veker etter at rapporten er motteken, er rapporten endeleg.
Fylkesmannen i Hordaland fant 19 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:





avvik frå utsleppsløyvet
miljømål
miljørisikovurderingar
drift og førebyggjande vedlikehald av anlegget

Avvika og merknadene er nærare omtala frå side 3 og utover i rapporten.
Dåfjorden Klekkeri AS må sende ei skriftleg stadfesting innan 1. oktober 2013 på at avvika er retta.
Oppfølginga etter inspeksjonen er nærare omtala på side to.

Sissel Storebø e.f.
senioringeniør

Tom N. Pedersen
seniorrådgjevar

Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
Kopi til: Stord kommune
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Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 20 09

Miljøvern- og klimaavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Telefaks: 55 57 22 01
Org.nr: 974760665

E-post:
fmhopostmottak@fylkesmannen.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

1.

Informasjon om verksemda

Namn: Dåfjorden Klekkeri AS

Anleggsnr: 1221.0032.02

Besøksadresse: Dåfjorden
Postadresse: 5416 Stord
E-post: reidar@aksnes.com

Telefon: 909 54 913

Kommune: Stord

Organisasjonsnr.: 990 984 166

Bransjenr. (NACE-kode): 03.211

Eigar (org.nr): 990 930 783

Løyve sist oppdatert: 27.06.1991

Risikoklasse: 3

2.

Bakgrunnen for inspeksjonen

Inspeksjonen vart gjennomført for å kontrollere om gjeldande krav fastsett i eller i medhald av
forureiningslova med forskrifter blir overhalde. Inspeksjonen går inn som ein del av ein lokal
aksjon på akvakulturanlegga i Hordaland.
Fylgjande hovudtema vart kontrollert:








3.

miljømål
miljørisikovurderingar
resipientgranskingar
leiinga (driftsleiinga) sitt ansvar for ytre miljø
drift og førebyggjande vedlikehald av anlegget
avvikshandtering
krav i utsleppsløyve

Oppfølging etter kontrollen

Verksemda plikter snarast å rette opp avviket/a som er omtale i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saka, må de innan 1. oktober 2013 sende ei skriftlig
tilbakemelding med dokumentasjon som viser korleis avvik er retta, gjerne med
bildedokumentasjon.
Varsel om tvangsmulkt
Dersom vi ikkje får tilbakemelding med dokumentasjon på at avvika er retta innan 1. oktober 2013,
vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forureiningslova § 73.
Vedtaket om tvangsmulkt må betalast dersom Fylkesmannen ikkje har fått skriftleg stadfesting på at
avvika er retta innan fristen.
Ei eventuell tvangsmulkt vil vere på 50 000 kroner.
Verksemda kan kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarar må sendast til Fylkesmannen
innan to veker etter at denne rapporten er motteken, jf. § forvaltningslova § 16.
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4.

Kontrollgebyr

Fylkesmannen varsla i e-post 20. juni 2013 at Dåfjorden Klekkeri AS vil få eit gebyr på kr 4.500,for inspeksjonen, jf. forureiningsforskrifta § 39-7. Dette er gebyrsats 4. Faktura blir ettersendt frå
Miljødirektoratet.
De har rett til å klage på valet av gebyrsats innan tre veker etter at de har fått denne rapporten.
Klagen må innehalde den eller dei endringane de ønskjer. Den bør vere grunngjeven og skal sendast
til Fylkesmannen.

5.

Offentleggjering

Denne rapporten vil vere tilgjengeleg for ålmenta via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på
www.fylkesmannen.no/hordaland jf. offentleglova.

6.

Dokumentunderlag







forureiningslova
produktkontrollova
avfallsforskrifta kapittel 11 om farleg avfall
internkontrollforskrifta
utsleppsløyve til verksemda
dokumentasjon som verksemda la fram under kontrollen

Informasjon om regelverket finn du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.
Definisjonar
 Avvik: brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga
(for eksempel brot på krav i forureiningslova, produktkontrollova og forskrifter heimla i
desse lovene eller krav og vilkår fastsett i løyve eller dispensasjonar).
 Merknad: eit forhold som miljøvernmyndigheitene meiner det er nødvendig å påpeike for å
ivareta helse og miljø og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.
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7.

Avvik

Vi fann følgjande avvik under inspeksjonen:
Avvik frå utsleppsløyve
Verksemda driv ikkje i samsvar med utsleppsløyve
Drifta er ikkje i samsvar med gjeldande utsleppsløyve.
Kommentar
Omfanget av drifta på lokaliteten er ikkje i samsvar med utsleppsløyvet av 27. juni 1991, sjå punkt
9 i rapporten for nærare detaljar.
Avvik frå
Utsleppsløyve av 27. juni 1991.

Avvik innanfor tema: Miljømål
Avvik frå:
 Internkontrollforskrifta § 5 pkt. 2,3,4 og 8

1a

Det er ikkje sett miljømål for anlegget for kva som er akseptabel forureining av
resipienten.

1b

Leiinga har ikkje evaluert om verksemda sine miljømål om ikkje å forureine
resipienten på ein uakseptabel måte er nådd.

1c

Miljømåla er ikkje gjort kjent for dei tilsette i verksemda.

Kommentarar:
Det har ikkje vore gjort resipientgranskingar på lokaliteten på meir enn 20 år.
Til 1a)
Verksemda skal ha vurdert kva som er akseptabel forureining og påverknad av resipienten ved drift
av anlegget. Ut frå dette skal verksemda setje miljømål som sikrar at drifta ikkje medfører unødig
forureining av det ytre miljø. Desse måla skal gjelda for anlegget/lokaliteten, og dei skal vera
konkrete og dokumenterte slik at ein veit om måla er nådde eller ikkje.
Til 1b)
Leiinga skal vurdere om måla er nådd eller ikkje. Denne vurderinga skal visa om mål og delmål er
nådde, eller om drifta må justerast for å oppnå dette.
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Avvik innanfor tema: Miljørisikovurderingar
Avvik frå:
 Internkontrollforskrifta § 5 punkt 6, 7 og 8
 Produktkontrollova § 3a
2a

Det er ikkje utført miljørisikovurderingar for å førebyggje at anlegget gir uakseptabel
forureining av resipienten.

2b

Verksemda sine risikovurderingar av forureiningsfare og effektar av kjemikaliebruk i
resipienten er ikkje konkrete, dokumenterte og / eller anleggs- / lokalitetsspesifikke.

2c

Verksemda har i si risikovurdering ikkje sett kriterium for kva som er akseptabel
forureining frå verksemda for å sikre ein tilfredsstillande tilstand i resipienten.

2d

Tilrådingar og konklusjonar i risikovurderinga er ikkje følgt opp og lukka og/eller det
er ikkje laga ein tidsfesta handslingsplan for oppfølginga.

2e

Verksemda si risikovurdering er ikkje oppdatert.

2f

Verksemda har ikkje ein beredskapsplan som omtalar dei hendingane som er omtala i
risikovurderinga for ytre miljø, til dømes massedød, akutte utslepp av diesel/olje og
andre kjemikal.

2g

Verksemda har ikkje ei prosedyre for sitt arbeid med risikovurderingar.

2h

Verksemda manglar dokumentert rutine for substitusjon av lusemidla og andre
kjemikal/legemiddel.

Kommentarar:
Til 2a)
Anlegget må kjenna til risikoen for forureining ved vanleg drift og ved alle arbeidsoperasjonar og
uønska hendingar som kan oppstå på anlegget. Anlegget må også kjenna til kva for kjemikaliar og
medisin som blir brukte og kva for effekt desse har på miljøet. Ut frå dette kan ein så laga ordningar
og rutinar for å minska risikoen for utslepp og forureining, og beredskapsplanar for uønska
hendingar. I arbeidet med risikovurderingar er det viktig å vita kva som er gjort av slike
vurderingar og tiltak tidlegare, og alle miljørisikovurderingar skal derfor vera skriftlege.
Til 2b)
Miljørisikovurderinga skal gjelda for anlegget på lokaliteten. Den må munna ut i handlingsplanar og
konkrete rutinar som skal følgjast, og desse skal vera skriftlege.
Til 2c)
For å kunne vurdere risikoen er det avgjerande at verksemda har sett konkrete kriterium for kva som
er akseptabel forureining etter gjeldande regelverk, eigne miljømål og for å sikre ein god tilstand i
resipienten.
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Til 2d)
Sjå punkt 2b) ovanfor. Alle handlingsplanar og planar for tiltak skal ha tidsfristar og skal sei kven
som er ansvarleg for at dei vert gjennomførde.
Til 2e)
Miljørisikovurderinga skal vere tilpassa anlegget si drift og dei endringane som skjer i driftsmåtar,
nytt utstyr, nye fôrtypar, kjemikaliar, medisinar m.v. Den skal også ta omsyn til endringar i miljøet
rundt anlegget, og må fanga opp endringar som vert gjort ut frå andre omsyn, som til dømes
arbeidsmiljø. Den skal difor oppdaterast, anten ved faste intervall eller når større endringar vert
gjorde.
Til 2g)
Skal arbeidet med miljørisiko verta utført slik leiinga ynskjer må det finnast skriftlege prosedyrar
for det. Slike prosedyrar gjer det også lettare å få alle tilsette med i arbeidet ved at det finst eit
felles dokumentgrunnlag for det arbeidet som skal gjerast. Dette er med på å sikra kvaliteten fordi
sluttresultatet frå vurderingane er tilgjengelege for alle tilsette.
Til 2h)
Verksemda skal risikovurdere sine kjemikalie, inkludert legemidlar og lusemidlar med tanke på
substitusjon til meir miljøvenlege/ mindre helseskadelege alternativ. Dei kjemikalia som har høgast
risiko bør vurderast for substitusjon oftare enn meir miljøvennlege alternativ.
Verksemda skal vurdera miljørisikoen ved alle kjemikaliane dei brukar. Dette er til dømes
medisinar, lusemiddel, drivstoff m.v. Det er eit krav i produktkontrollova om at alle som brukar
kjemikalie med miljørisiko skal vurdera om det finst alternative stoff med mindre. Desse alternativa
skal veljast dersom det kan gjerast utan urimeleg ulempe eller kostnad. Dei kjemikalia som har
høgast risiko bør vurderast for substitusjon oftare enn meir miljøvennlege alternativ.

Avvik innanfor tema: Drift og førbyggjande vedlikehald av anlegget
Avvik frå:
 Internkontrollforskrifta § 5 punkt 6 og 7
 Avfallsforskrifta kapittel 11
5a

Fôringsrutinar er ikkje dokumentert i verksemda sin internkontroll.

5b

Rutine for dødfiskhandtering er ikkje dokumentert i verksemda sin internkontroll.

5c

Rutine for overvaking av botnen under merdane er ikkje dokumentert i verksemda
sin internkontroll.

5d

Rutine for kjemikal er ikkje dokumentert i verksemda sin internkontroll.

5e

Verksemda sin rutine for avfallshandtering og lagring av farleg avfall er mangelfull.
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5f

Rutine for drift av reinseanlegg er ikkje nedfelt i verksemda sin internkontroll

5g

Rutine for utsleppskontroll er ikkje nedfelt i verksemda sin internkontroll

Kommentarar:
Til 5a)-5d) og 5f)-5g)
Viktige driftsrutiner for drift som kan påverke ytre miljø skal vere dokumentert og inngå i
internkontrollen. At dette finst skriftleg sikrar god kontinuitet og opplæring og at operasjonane vert
utførde i tråd med leiinga sine mål.
Til 5f)
Verksemda skal ha driftsinstruks/ prosedyre for drift av reinseanlegget. Dei styrende
driftsparametrane i reinseprosessen må vere skriftleg dokumentert, t.d. pH- settepunkter, verdiar for
dosering av kjemikal, rutine for tapping av slam oa.

Førebyggjande vedlikehald fortsatt
5h

Det er ikkje dokumentert rutine/system for periodisk/førebyggjande vedlikehald av
utsleppsrelatert utstyr.

5i

Det er ikkje utført eller føreligg ikkje dokumentasjon frå tilstandskontroll og
vedlikehald av utsleppsrelatert utstyr. Dette gjeld for følgjande utstyr: dieselaggregat
eller andre tankanlegg, inkludert slangar/røyrsystem og anna tilhøyrande utstyr.

5j

Det er ikkje utført eller føreligg ikkje dokumentasjon frå tilstandskontroll og
vedlikehald av utsleppsrelatert utstyr. Dette gjeld for følgjande utstyr:
fôringssystem/utstyr inkludert slangar og anna tilhøyrande utstyr.

5k

Det er ikkje utført eller føreligg ikkje dokumentasjon frå tilstandskontroll og
vedlikehald av utsleppsrelatert utstyr. Dette gjeld for følgjande utstyr: utstyr/system
for opptak og handtering/mellomlagring av død fisk.

5l

Det er ikkje utført eller føreligg ikkje dokumentasjon frå tilstandskontroll og
vedlikehald av utsleppsrelatert utstyr. Dette gjeld for følgjande utstyr:
utsleppsrelaterte alarmar eller anna overvakingsutstyr ( t.d. funksjonstesting av slikt
utstyr)

5m

Det er ikkje utført eller føreligg ikkje dokumentasjon frå tilstandskontroll og
vedlikehald av utsleppsrelatert utstyr. Dette gjeld for følgjande utstyr: ………

5n

Det er ikkje utført eller det føreligg ikkje dokumentasjon frå kontroll og vedlikehald
av reinseanlegget

5o

Det er ikkje utført eller det føreligg ikkje dokumentasjon frå kontroll og vedlikehald
av slamtanker

5p

Verksemda har ikkje etablert kriterium for kva som er tilfredstillande tilstand på
utsleppsrelatert utstyr.
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Kommentarar:
Til 5h)
Verksemda skal kontrollera tilstanden på utsleppsrelatert utstyr, slik at utilsikta spel kan
førebyggjast. Rapporter frå tilstandskontrollen skal innehalde konklusjonar og tilråding om tiltak for
utbetringar Tilrådingane skal vere følgt opp med tiltak, ansvarleg for at tiltak vert gjennomførde og
fristar for når dei skal vera gjennomførde. Døme på utsleppsrelatert utstyr er:
 fôringsanlegg, fôrslanger
 fôrlager
 system for å avslutte fôring til rett tid, for eksempel kameraovervaking
 oppsamlingsarrangement for død fisk
 ensileringstank
 dieseltanker
 overfyllingsvern
 koplingar og røyr
 kjemikalielager og lager for farleg avfall
 mm.
Til 5p)
For å kunne vurdere om den tekniske tilstanden på utsleppsrelatert utstyr er god nok, må verksemda
ha dokumenterte kriterium for kva tilstand som er tilfredsstillande og fristar for når utstyrer skal
oppgraderast eller skiftast ut.
Utsleppsleidninga er av eldre dato og auke i produksjon i anlegget kan gje kapasitetsproblem.

8.

Andre tilhøve

Dåfjorden Klekkeri AS vart opphavleg etablert som Tora Smolt AS og fekk løyve 21. juli 1983. AFisk Dåfjorden tok over i 1991 og fekk revidert utsleppsløyvet 27. juni 1991 for produksjon av
170.000 sjødyktig setjefisk. Det reviderte utsleppsløyvet hadde tatt bort kravet om årlege
resipientgranskingar i for å sjå på tilhøva i fjorden. Det vart stilt to vilkår i utsleppsløyvet:
- Det er ikkje tillatt å sleppe avlaupsvatn frå anlegget ut i Dåfjorden.
- Alt avlaupsvatn skal førast i lukka leidning til minimum 20 m djup i Stokksundet.
Produksjonen ved Dåfjorden Klekkeri AS i dag er ganske annleis. Det er lagt opp til ein produksjon
av 900.000 yngel á 4 – 5 gram i det opphavlege settefiskanlegget. I tillegg er det anlegget utvida
med to store kar bygt eit resirkuleringsanlegg som er dimensjonerte for ein planlagd på 170.000
sjødyktig settefisk med resirkulering og oppsamling av slam.
Denne produksjonskapasiteten er ikkje i samsvar med utsleppsløyvet eller konsesjonen i
akvakulturregisteret. Dåfjorden Klekkeri AS må sende søknad til Hordaland Fylkeskommune og få
orden på formalitetane i høve til dei ulike sektormynda. Endringane i produksjonen som er gjort er
søknadspliktig etter akvakulturlova.
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I utsleppsløyvet er det krav om at alt produksjonsvatn skal førast ut til dykka utslepp på 20 m djup i
Stokksundet. Fylkesmannen si vurdering var at miljøtilstanden i Dåfjorden var så dårleg at det ikkje
skulle vere nokon utslepp til Dåfjorden.

9.

Bilde
Flyfoto 2008 syner anlegget slik at
har vore sidan 80-talet.

Flyfoto ca 2010: Her har det kome
til to nye kar med diameter ca 12 m
og volum ca 300 m3 kvar.
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