Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen
fylhkenålma

LERØY MIDT AS
Hestvikveien 263
7247 Hestvika

Trondheim, 24. august 2018

Deres ref.:
Tore Svanem (driftsleder)

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/11333
Saksbehandler:
Monica Ekli

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Belsvik, settefisk
Kontrollnummer: 2018.052.I.FMTL
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Tore Svanem (driftsleder)

Andre deltagere fra virksomheten:
Erik Daaland (produksjonssjef settefisk)
Erik Skårild (teknisk)
Morten lervik (kvalitet)

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Monica Ekli

Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Trøndelag:
Torill Espedal

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Belsvik settefisk den
28.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:




Bedriftens risikovurderinger med tanke på ytre miljø er mangelfulle
Noe av det farlige avfallet manglet merking
Bedriften har ikke gode nok rutiner for å sikre at resipientundersøkelsene
er tilfredsstillende utført eller blir oversendt Fylkesmannen innen fristen

Anmerkninger:

Kjemikalier med mulig merkeplikt var ikke faremerket og sikkerhetsdatablad manglet
Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma Postadresse: Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Besøksadresse: Strandvn. 38 (Steinkjer), Prinsensgt. 1 (Trondheim) Telefon: 74 16 80 00 Org. nr.: 974 764 350
E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Trondelag

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
24. august 2018

Monica Ekli

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

seksjonsleder forurensning
Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:
 Hemne kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: LERØY MIDT AS
Organisasjonsnr.: 985848718

Eies av:

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

Belsvik, settefisk

Anleggsnr.: 5011.0030.01

Kommune: Hemne

Fylke: Trøndelag

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land, settefisk
Tillatelse gitt: 2. november 2012

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven 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




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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Lerøy Midt AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne
rapporten.
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For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lerøy Midt AS innen 30.11.2018
sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet og hvordan merknadene
følges opp.

4. 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 3 for tilsyn av inntil
en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr 17 200,- i gebyr for
inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller §
39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16.
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Trøndelag innen to uker etter at
dette brevet er mottatt.

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

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Bedriftens risikovurderinger med tanke på ytre miljø er mangelfulle
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6
Kommentarer:
Lerøy Midt AS har gjennomført risikovurderinger, men har mangler i risikovurderingene
for ytre miljø. Bedriften mangler bl.a. risikovurdering av støy, avfall, nedgravd dieseltank
og effekter av driften på resipienten.

Avvik 2
Noe av det farlige avfallet manglet merking
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5
Kommentarer:
På tilsynsdagen var en beholder for oljefilter ikke merket med innhold. Det står heller
ikke noe i bedriftens «Prosedyre for avfallshåndtering» at det farlige avfallet skal merkes
med innhold.
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Mangelfull merking kan medføre fare for blanding av farlig avfall. Avfallsforskriften § 11-5
stiller krav til at ulike typer avfall ikke skal sammenblandes dersom dette kan medføre
fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.
I følge kommentarene til avfallsforskriften § 11-5 stiller avfallets farepotensial «krav til
lagringsplassen, særlig beskyttelse mot ytre påvirkning, sikring mot
uvedkommende/dyr/barn, og krav til at en holder orden og oversikt over avfallet (ryddig
og atskilt plassering, tydelig merking m.v.).»

Avvik 3
Bedriften har ikke gode nok rutiner for å sikre at resipientundersøkelsene er
tilfredsstillende utført eller blir oversendt Fylkesmannen innen fristen.
Avvik fra:
Tillatelsen etter forurensningsloven (2012.261.T), datert 02.11.2012, punkt 11.2 og
11.3.
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7.
Kommentarer:
Fylkesmannen fikk én rapport og én midlertidig rapport fra miljøovervåking fysisk
overlevert ved et tidligere besøk hos bedriften, men vi har enda ikke fått de endelige
rapportene fra undersøkelsene i 2016 oversendt elektronisk.
Kravene i tillatelsen punk 11.2 er bl.a. at «Resipienten skal kartlegges og klassifiseres
etter Veileder 2009:1 Klassifisering av miljøtilstand i vann eller nyere tilsvarende
standarder.» Denne veilederen er oppdatert, og heter nå «Veileder 02:2013
Klassifisering av miljøtilstand i vann- revidert 2015».
Rapporten fra Aqua Kompetanse AS (prosjekt nr. 60-4-16C) viser at resultatene i
hovedsak er vurdert opp mot NS 9410, som er norsk standard for resipientundersøkelser
rundt matfiskanlegg. Tilstandsvurderingene fra denne standarden kan ikke direkte brukes
ved punktutslipp, som ved Belsvik. Dette har bl.a. ført til at «nærstasjonen» feilaktig ikke
har blitt vurdert opp mot tilstandskriteriene i Veileder 02:2013.
Resultatene fra undersøkelsene blir ifølge bedriften vurdert internt i flere fora, men dette
blir ikke dokumentert skriftlig. Rapport fra resipientundersøkelsene var heller ikke
oversendt Fylkesmannen innen den fastsatte fristen. Det ser derfor ut til at bedriften ikke
har gode nok rutiner for å følge opp kravene i tillatelsen om gjennomføring av
resipientundersøkelser og rapportering av resultatene.
Avvik 1 viser samtidig at bedriften ikke har rutiner for å bruke resultatene i sine
risikovurderinger av effektene på ytre miljø.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Kjemikalier med mulig merkeplikt var ikke faremerket og sikkerhetsdatablad manglet.
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Kommentarer:
Under verifikasjon ute på anlegget kom vi over en palle med oljeproduktet «Titan truck
plus sea 15W-40». Ut fra det som sto på merkelappen på produktet, så det
tilsynelatende ut som at produktet var merkepliktig. Produktet hadde imidlertid ingen
farepliktogrammer. Lerøy Midt AS kunne på tilsynsdagen ikke redegjøre for om produktet
var merkepliktig eller ikke og kunne heller ikke framvise sikkerhetsdatablad for
produktet.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
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:




Prosedyre for avfallshåndtering
Prosedyre for håndtering av kjemikalier
Internkontrolldokumenter observert på stedet.

9. Andre forhold
Fylkesmannen ber om å få oversendt følgende opplysninger:
 Elektronisk rapport av resipientundersøkelsene i vann og sediment fra 2016, jf.
krav i tillatelsen punkt 11.2 og 11.3.
 Resultater av prøvetaking av avløpsvannet fra 2015-2018.
 Sikkerhetsdatablad for produktet «Titan truck plus sea 15W-40» fra Fuchs (jf.
også e-postutveksling med bedriften 15. og 16.08.2018)
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