FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2014.011.I.FMFI

Saksnummer: 2014/4415

Dato for inspeksjon: 18. juni 2014
Informasjon om virksomheten
Navn: Grieg Seafood Finnmark AS, avd. Adamselv

Organisasjonsnr.: 980 361 306

Adresse:
Postboks 3, 9742 Kunes

Telefon/e-post: 78 49 85 00 /

Besøksadresse:
Landersfjord, 9740 Lebesby
Kommune/kommunenr.: Lebesby

Anleggsnr.: 2022.0002.02

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Per Magne Eriksen

Bransjenr. (NACE-kode): 03.212

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Eirik Frøiland
Stig Moen

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende
hovedtema ble kontrollert: håndtering av avfall, internkontrollrutiner, opplæring og kompetanse,
journalføring, lagring, deklarering, viderelevering og beredskap.
Resultater fra kontrollen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket 4 avvik i forhold til regelverket
Det er gitt 0 anmerkninger
Hovedkonklusjon av tilsynet:
Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik fra utslippstillatelsen, forurensningsloven, og
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.




Virksomheten har ikke overholdt utslippstillatelsen
Virksomheten driver ulovlig avfallshåndtering
Virksomheten har etablert en ny avløpsledning til sjø uten tillatelse
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Varsel om gebyr
Fylkesmannen varsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av en gebyrsats på kr:
4 600,- for kontrollen. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf § 16 i
forvaltningsloven. Informasjon om gebyr, se side 3.
Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen ber virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding innen 15. desember 2014 for å
bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik.
Fylkesmannen ber virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til
anmerkningene.
For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning se
side 3.

16/10-14
dato

Eirik Frøiland
inspektør

Stig Moen
Fylkesmannen i Finnmark

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

seksjonsleder
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Definisjoner og informasjon
Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensingsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to
lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke
omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er
strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales
som en anmerkning.
Varsel om tvangsmulkt
Fylkesmannen varsler herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen 15. desember
2014 med de pålagte opplysninger og/eller en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil vi vurdere å
fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter
en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr 10 000,-. Kommentarer til varslet kan sendes til
Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.
Vedtak om kontrollgebyr
Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at
forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomhet er gebyrbelagt. Virksomheten skal
betale for kontroll med overholdelse av krav fastsatt i forurensningsforskriften, avfallsforskriften og
internkontrollforskriften. Fylkesmannen fatter med dette vedtak om gebyrsats 4 for kontrollen, jf.
forurensningsforskriften, § 39-6. Dette vil si et gebyr på kr 4 600,- for inspeksjonen. Faktura med
innbetalingsblankett vil bli sendt fra Miljødirektoratet.

Avvik
Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll. Disse er:

Avvik 1: Anlegget har mangelfull kunnskap om påvirkning på ytre miljø
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5,
annet ledd, pkt. 6 og vilkår 6.1 i utslippstillatelsen.
Kommentar:
Anlegget hadde ikke tilgang til siste miljøovervåkningsrapport. Denne måtte på forespørsel innhentes
fra kontoret til Grieg Seafood Finnmark AS i Alta under tilsynet.

Avvik 2: Anlegget har etablert ny avløpsledning til sjø uten tillatelse
Avvik fra: Forurensningsloven § 7
Kommentar:
Etter at gjeldende utslippstillatelse ble gitt har anlegget etablert en ny produksjonshall med eget avløp
til sjø, uten å søke tillatelse fra Fylkesmannen. Slik søknad ble først oversendt Fylkesmannen 25. juli
2014, og søknadsskjemaet er datert 27. juni samme år. Det ble opplyst under tilsynet at den nye
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produksjonshallen hadde vært i drift i 2013, og at produksjon av stor smolt i denne enheten var årsak
til overskridelse av produksjonsrammen for anlegget.

Avvik 3: Anlegget har hatt en høyere produksjonsstørrelse enn tillatt.
Avvik fra: Vilkår 1 i utslippstillatelsen.
Kommentar:
Under tilsynet ble det dokumentert at Grieg Seafood Finnmark AS, avd. Adamselv, har hatt en høyere
produksjonstørrelse i 2013 enn rammevilkårene utslippstillatelsen. Ved forrige tilsyn i 2010 ble det samme
avviket avdekket, jf. inspeksjonsrapport datert 02.11.2010.
Utslippstillatelsen er regulert i forhold til utslipp av organisk stoff, næringsstoffene nitrogen og fosfor, samt
kjemikaliebruk og avfallshåndtering. Rammene for produksjonsstørrelsen er knytta opp mot miljøtilstanden
i området og den helhetlige belastninga av resipienten. Fylkesmannen ser derfor svært alvorlig på
gjentatte brudd på utslippstillatelsen.

Avvik 4: Anlegget har håndtert avfall på ulovlig måte
Avvik fra: Vilkår 7 i utslippstillatelsen og forurensningsloven § 32
Kommentar:
Den nye produksjonshallen drives med resirkuleringsteknologi. Slam som genereres i renseanlegget
føres til sjø gjennom den nye avløpsledningen. Dette strider mot vilkår 7 i tillatelsen, samt
forurensningsloven § 32.

