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Resultat fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultat fra inspeksjon 5.12.2014 ved Fosnavaag Pelagic AS.
Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får noen tilbakemelding om faktiske feil
eller misforståelser i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å
regne som endelig. Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga ingen
merknader under inspeksjonen. Avvikene er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten.
Avvikene omhandler:
 Utslipp av fett i Indre Havn
 Måleprogram for utslipp til sjø
 Internkontrollen
For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende
dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 1.3.2015. Oppfølging etter tilsynet er nærmere
omtalt på side 2. Vi vil til slutt takke for god mottakelse og godt samarbeid under tilsynet.

Med hilsen
Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Reidun Sofie Schei

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
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Informasjon om bedriften
Ansvarlig virksomhet
Navn: Fosnavaag Pelagic AS
Organisasjonsnr (underenhet): 981968638
Besøksadresse: Indre Hamn Fosnavåg
Bransjenr. (NACE-kode): 10.202 –
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Kontrollert anlegg
Navn: Fosnavaag Pelagic AS
Kommune: Herøy
Kontroll nr.: 2014.146.I.FMMR
Tillatelse gitt: 16.08.2012

Eies av: 999652921
Telefon: 70 08 55 50
E-post: seafood@fosnavaag.com

Anleggsnr.: 1515.0003.01
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling
Risikoklasse: 3
Tillatelse sist oppdatert: 10.04.2014

Inspeksjonen
Rapporten er utarbeidet etter et tilsyn den 05.12.2014 ved Fosnavaag Pelagic AS. Tilsynet er
en oppfølgingsinspeksjon for å sikre at utslipp til Indre Havn og til Holmefjorden følger krav
satt i utslippstillatelsen.
Tema for inspeksjonen var:
 Utslipp til Indre Havn
 Måleprogram
 Internkontroll
Vi vil gjøre oppmerksom på at ikke alle sider av virksomheten som kan ha betydning for ytre
miljø, ble gransket under inspeksjonen. Fosnavaag Pelagic AS må selv aktivt utøve
internkontroll, avdekke feil og mangler og sette i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten
omhandler avvik som ble funnet under inspeksjonen og gir ingen fullstendig
tilstandsvurdering av miljøstatus for virksomheten.
Definisjoner
Avvik: Overtrede av krav fastsatt i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel krav i forurensningsloven, forskrift hjemlet i forurensningsloven,
internkontrollforskriften eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelse eller dispensasjoner,
samt virksomhetens egne rutiner for å oppfylle myndighetenes krav).
Merknad: Et forhold som ikke blir omfattet av definisjonen på avvik, men som
tilsynsetatene mener det er rett å peke på da det har eller kan ha betydning for å ta vare på
det ytre miljøet.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig å
kjenne til for virksomheten og saksbehandlere. Her kan det også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller merknad.

Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som ble funnet. For at Fylkesmannen i
Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende oss dokumentasjon på
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at avvikene er rettet innen 01.03.2015. Dersom det tar lengre tid å rette noen av avvikene,
ber vi om å motta en tidfestet handlingsplan innen samme dato.
Vi ber dere om å rette svarbrevet eller e–post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal merket med saksnummer.
Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Dere kan
klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 14, og dere har da en klagefrist på 3 dager. En
eventuell klage grunngis og sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Orientering om tvangsmulkt
Dersom virksomheten ikke innen rimelig tidsfrist kan dokumentere at tiltak i forhold til de
omtalte avvikene er satt i verk, kan Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt.
En eventuell tvangsmulkt vil bli vedtatt med hjemmel i § 73 i forurensningsloven, men vil
bli varslet nærmere før vedtak.

Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse.
Gebyret skal dekke kostnader i forbindelse med forberedelse, gjennomføring og oppfølging
av kontrollen. Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no eller kan fås ved å kontakte
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Virksomheten ble varslet om gebyr under tilsynet og i e-post av 03.09.2014. Tilsynet ved
Fosnavaag Pelagic AS er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal
betale et gebyr på kr. 12 000. Vedtaket om gebyrsats følger risikoklassen og kan ikke
påklages. Faktura med innbetalingsblankett vil bli sendt fra Miljødirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være åpen for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen til
Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no En kopi av rapporten sendes også til kommunen.

Regelverk
De viktigste HMS-kravene for bransjen finner dere på www.regelhjelp.no. Mer informasjon
finnes på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no og www.lovdata.no.
Hjemlene for avvik i denne kontrollen er i følgende regelverk:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1. juni 2004
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) av 6. desember 1996
 Utslippstillatelse til Fosnavaag Pelagic AS 06.08.2012 med endring av 10.4.2014
Tilsynet har ellers tatt utgangspunkt i:
 Korrespondanse mellom Fosnavaag Pelagic AS og Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
 Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den tidligere driften og pågående drift
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Funn
Forurensningsmyndighetene avdekket disse avvikene:
Avvik 1
Virksomheten har ikke gjennomført en tilstrekkelig gjennomgang av potensielle kilder
for å kontrollere at forurenset vann ikke slippes ut i Indre Havn
Avvik fra:
 Internkontrollforskriften § 5, pkt. 2, 6 og 7
 Utslippstillatelse av 06.08.2012 med endring av 10.4.2014
Kommentar:
I henhold til utslippstillatelsen skal bedriften kartlegge potensielle kilder til akutt
forurensning av sjø. Det betyr at kilder som kan medføre akutt utslipp med fare for tilgrising
av Indre Havn, skal være kjente og det skal være iverksatt forebyggende tiltak for å
eliminere faren for utslipp fra disse.
Dersom det, som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner, oppstår fare for økt
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille
driften.
Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen eller havnemyndigheten om
unormale forhold som har eller kan medføre tilgrising av Indre Havn.
For å unngå utilsiktede utslipp, skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr
som er av utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal
være dokumentert.
Følgende punkter er mangelfullt dokumentert i virksomhetens miljørisikoanalyse og det skal
lages en tidfestet handlingsplan for disse forebyggende tiltakene for å hindre utslipp og
tilgrising av Indre Havn. Følgende forhold må utføres:
 Renseanlegget for prosessvann skal ha:
o installert relevante overvåkings- og alarmsystemer
o forbyggende vedlikeholdsrutiner for kritisk utstyr av utslippsmessig
betydning
o iverksatt sannsynlighetsreduserende tiltak/barrierer for akuttutslipp


Overløp/diffuse utslipp fra anlegget/eksisterende rørsystem skal ikke ledes til Indre
Havn
o slike utslipp skal kartlegges og elimineres



Kontrollrutiner av båter som leverer fisk, skal forbedres i samarbeid med den lokale
havnemyndighet



Det skal foreligge en definisjon av grensesnittet for båtens og virksomhetens
ansvarsområder med hensyn til å hindre utslipp i Indre Havn.
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Uønskede hendelser med utslipp i Indre Havn skal registreres og behandles i
bedriftens avvikssystem.

Det skal finnes en skriftlig handlingsplan med oversikt over de forebyggende tiltak som
skal settes i verk. Frist 1.3.2015

Avvik 2
Virksomheten sitt måleprogram for utslipp til sjø har mangler.
Avvik fra:
 Internkontrollforskriften § 5, pkt.2, 5 og 7
 Utslippstillatelse av 06.08.2012 med endring av 10.4.2014
Kommentar:
I henhold til utslippstillatelsen skal virksomheten iverksette et måleprogram for
kontrollmåling av utslipp til vann som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.
Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes, og at de rapporterte
årlige utslipp i Altinn er representative for det årlige utslippet til Holmefjorden.
Virksomheten sitt råstoff og dets innhold av fett varierer med årstid og produkt.
Måleprogrammet skal sørge for at det foreligger data fra de ulike produksjonene og at disse
inngår i beregning av det årlige utslippet. Bedriften skal ha en driftslogg som også registrerer
tilfeller av overløp til Holmefjorden. Denne loggen inneholder grunnlagsdata for å beregne
årlig mengde urenset overløp til Holmefjorden. Urenset utslippet skal inngå i de årlige
utslippstallene.
Måleprogrammet skal ha en beskrivelse av hvordan konsentrasjoner og vannmengder som er
rapportert i Altinn, er målt, og det skal inneholde en beskrivelse av hvordan årlige utslipp er
beregnet med de utførte målingene og loggførte data.
Måleprogrammet skal ha en skriftlig dokumentasjon av hvordan usikkerhet basert på
enkeltmålinger er vurdert for årlige utslipp rapportert i Altinn. Måleprogrammet skal blant
annet beskrive og grunngi valg av frekvens for prøveuttak sendt til analyse, og velge
frekvenser som sikrer at prøvene blir mest mulig representative for det årlige utslipp.
For å få mest mulig representative målinger, skal usikkerheten i beregning av det årlige
utslipp reduseres til et akseptabelt nivå. Det akseptable nivået avhenger av utslippets
betydning for miljøet, hva som er praktisk å gjennomføre og kostnadene for å redusere
usikkerheten. Valg av akseptabelt nivå, skal grunngis i måleprogrammet.
Standarder som konsulentene/analyselaboratoriet benytter, skal nevnes i måleprogrammet.
En veileder for måleprogram kan lastes ned fra fanen Publikasjoner på hjemmesiden til
Miljødirektoratet www.miljodir.no. Søk etter M6.
Det skal finnes et skriftlig måleprogram som viser beregning av årlige utslipp til
Holmefjord med en angivelse av usikkerhet. Frist 1.3.2015
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Avvik 3
Virksomhetens dokumenterte internkontroll oppfyller ikke kravene i
internkontrollforskriften
Avvik fra:
 Internkontrollforskriften § 5, pkt. 4,5,6, 7 og 8
Kommentar:
I henhold til internkontrollforskriften skal internkontrollen dokumenteres i den form og det
omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og
størrelse.
Følgende punkter skal være skriftlig dokumentert i virksomhetens internkontroll:
 Mål for ytre miljø som utslipp til vann, avfallshåndtering, lukt eller støy.
Virksomheten produserer avfall, slipper ut forurenset vann til sjø og har støy- og
luktemisjon, og må fastsette konkrete mål i henhold til dette. Målene skal være
tallfestet og målbare og måloppnåelse skal være en del av ledelsens årlige
gjennomgang av ytre miljø
 Ha en oversikt over virksomhetens organisasjon herunder hvordan ansvar, oppgaver
og myndighet for arbeidet med ytre miljø er fordelt
 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for uønskede
utslipp til ytre miljø, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene
 Ha et system, avviksbehandling, for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse
av krav for ytre miljø med hensyn til naboklager /akuttutslipp/ overskridelser av
utslippsgrenser og feil i forbindelse med levering av avfall.
 Ha en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt.
Det skal finnes en skriftlig dokumentert internkontroll. Frist 1.5.2015

Andre forhold
I utslippstillatelsen er det stilt krav om undersøkelse av utslippspunktet i Holmefjorden.
Dette kravet settes i bero siden det nå synes som forholdene er forbedret etter at kommunen
hadde en gjennomgang av det kommunale kloakkrenseanlegget.
Dette krav kan bli initiert i framtida.

Informasjon gitt til virksomheten
Brosjyrer/informasjonsark utdelt:
 Faktaark om gebyr

