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Finny Sirevaag AS - tilbakemelding etter kontroll - Fellesaksjonen 2014
Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Finny Sirevaag AS,
Kontrollnummer: 2014.068.I.FMVA
Kontaktperson ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Fra Fylkesmannen:
Finn Olav Haneberg
Bjørn Wattne Østerhus
Tor Helge Haneberg
Atle Torvik Kristiansen

Fra Arbeidstilsynet:
John Jacobsen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 8. mai 2014 ved Finny Sirevaag AS
sitt anlegg i Flekkefjord. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding
om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen gav 1 avvik under inspeksjonen.
Avvik:
1. Virksomheten har mangelfulle rutiner for systematisk opplæring i bruken av
avvikssystemet.
Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Finny Sirevaag AS må sende en
skriftlig bekreftelse innen 1. august 2014 som dokumenterer at avviket er rettet. Oppfølgingen
etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)
sjefingeniør

Bjørn Wattne Østerhus
senioringeniør
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Finny Sirevaag AS
Organisasjonsnr.: 984260016
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209
Kontrollert enhet
Navn: Finny Sirevaag AS
Kommune: Flekkefjord Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling
Tillatelse gitt: 16.02.1984

Eies av: 945746343

Anleggsnr.: 1004.0017.01
Risikoklasse: 3
Sist endret: 09.08.2006

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen er en del av en fellesaksjon for de statlige tilsynsetatene, gjennomført i uke 19.
Temaet er avvikshåndtering. Tidligere er det gjennomført aksjoner av denne typen i 2009 og i
2012. Aksjonen er landsdekkende og målet er å kontrollere 700 virksomheter innen hotell- og
overnattingsbransjen, serveringsvirksomheter og bedrifter innen produksjon av nærings- og
nytelsesmidler.
Fellesaksjonen har i 2014 tre hovedmål:
- Bidra til helhetlig risikostyring i virksomhetene.
- Bidra til å utvikle samarbeidet mellom tilsynsetatene.
- Bidra til at tilsynsmyndighetene får økt fokus på helhetlig risikostyring.
Inspeksjonstema


avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger 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
Finny Sirevaag AS plikter snarest å rette opp det avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Finny Sirevaag AS innen
1. august 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen v/Bjørn Wattne Østerhus.

4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse
Fylkesmannen varsler at Finny Sirevaag AS vil bli ilagt et gebyr på kr 4 600,- for
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 4. Vedtaket vil
være hjemlet i forurensningsforskriften § 39-6, jf. § 30-10. Med det mener vi at bedriftens
opprinnelige risikoklasse er endret for denne kontrollen grunnet mindre tidsbruk. Faktura
ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
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
sendestil Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal
(jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har mangelfulle rutiner for systematisk opplæring i bruken av avvikssystemet.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5 pkt. 2.
Kommentarer
Bedriften kunne ikke dokumentere at de systematisk har en opplæring av bedriftens ansatte i
bruken av avvikssystemet. Det finnes en prosedyre for avvikshåndtering samt et digitalt
system for håndtering av avvik. Den digitale løsningen regner vi ikke med at alle skal ha en
opplæring i, men ansatte kan med fordel vite om den slik at de forstår hvordan meldte avvik
blir behandlet. Viktigere er det at ansatte kjenner prosedyren for avvik. Der finnes også en
papirkopi for registrering av avvik. Hva bedriften definerer som et avvik er sentralt.
Regelverksbrudd og brudd på myndighetskrav er et minimum.

7. Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Bedriften har en tillatelse som vil kunne erstattes av forurensningsforskriftens kapittel 26
Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter. Imidlertid forutsetter kapitlet at utslippspunktet
ligger på minimum 10 meters dyp.
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Tillatelsen har lempeligere eller likelydende krav til utslipp enn forskriften. Fylkesmannen
anser at kravene i gjeldende forskrift er dekkende for bedriftens aktiviteter og utslipp. Vi vil
allikevel ikke trekke tillatelsen tilbake grunnet utslippspunktets beliggenhet under
havoverflaten som nevnt ovenfor.
Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
(- Forurensningsforskriften kapittel 26 samt tillatelse datert 1984 med endringer i 2006.)

