Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Hallvard Berget
Tlf.: 38 17 62 13

Deres ref.: J. Stoss
Vår ref.: 2014/2435

Vår dato: 8.5.2014
Arkivkode:

Stolt Sea Farm Turbot Norway AS
Øyesletta 63
4484 Øyestranda

Stolt Sea Farm Turbot Norway AS - Inspeksjonsrapport
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Joachim Stoss daglig leder
Leikny Nilsen verneombud
Tone Beckstrøm bedriftshelsetejenesten
Arnt Magnus Larsen vedlikeholdsansvarlig
Fra Fylkesmannen:
Senioringeniør Hallvard Berget
Fra Arbeidstilsynet:
Sjefingeniør/Yrkeshygieniker John Jacobsen
Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 7. mai 2014 ved Stolt Sea Farm Turbot
Norway AS, 4484 Øyestranda. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke
får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Det ble gitt 1 anmerkning under inspeksjonen.
På dette tilsynet deltok følgende tilsynsetater: Fylkesmannen og Arbeidstilsynet.
Da det ikke ble påvist avvik anses denne tilbakemeldingen som dekkende for begge
tilsynsetatene. Resultatene er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.
Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Hallvard Berget
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
.
Kopi: Arbeidstilsynet Sør Norge v/John Jacobsen, postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Stolt Sea Farm Turbot Norway AS
Organisasjonsnr.: 977 359 260
Bransjenr. (NACE-kode): 03.211
Kontrollert enhet
Navn: Stolt Sea Farm Turbot Norway AS Anleggsnr.:
Kommune: Kvinesdal Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Produksjon av matfisk (piggvar)
Tillatelse gitt: 2.6.2006

Eies av: 987 604 700

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Dette tilsynet var en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted annethvert år.
Fellesaksjonen 2014 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet
v/Fylkesmannen, Statens Strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Tema for årets aksjon var avvikshåndtering og hvordan
virksomheten systematisk arbeider for å håndtere avvik som inntreffer.
Inspeksjonstema
Hovedfokus for årets aksjon var avvikshåndtering og hvordan virksomheten systematisk
arbeider for å håndtere avvik som inntreffer. Alle hendelser som innebærer brudd på HMSlovgivningen regnes som avvik. Det kan for eksempel dreie seg om manglende bruk av
verneutstyr, forurensende utslipp, feil lagring av kjemikalier, feil ved elektriske anlegg eller
brann og branntilløp.
Rapporten omhandler de funn som ble påpekt 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
Det ble ikke påvist noen avvik ved inspeksjonen. Det er gitt 1 anmerkning. Virksomheten bes
gi en tilbakemelding om hvilke vurderinger som er gjort omkring anmerkningen fra oss. Frist
for tilbakemelding settes til 15.6.2014.
Resultatene på landsbasis vil bli sammenstilt og offentliggjort av tilsynsetatene i nærmeste
fremtid.
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4. Anmerkning
Virksomheten har opplæring av i bruken av avvikssystemet, men noe svak dokumentasjon på
hvordan opplæringen foregår.
5. Avvik
Det ble ikke gitt avvik under inspeksjonen
6. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensingsforskriften § 39-3 og § 39-6).
Virksomheten er plassert i risikoklasse 4 ved denne kontrollen. Det innebærer kr. 4.600 i
gebyr (laveste sats) for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura.
Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen for tilsyn etter forurensningsloven.
7. Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne
rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal
sendes til Fylkesmannen.
8. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal
(jf. offentleglova).
9. Andre forhold
Vedlagt følger kopi av spørreskjemaet som ble brukt under kontrollen. Vårt inntrykk er at
bedriften har et velfungerende internkontrollsystem som ivaretar kravene innen HMS
lovgivningen på en god måte.
10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Forurensningsloven
- Arbeidsmiljøloven
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Vedlegg Sjekkliste Tilsynsetatenes fellesaksjon – Avvikshåndtering uke 19/2014
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