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Fra virksomheten:
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Fra Fylkesmannen i Nordland:
Oddlaug Ellen Knutsen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
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Resultater fra brevkontrollen
Denne rapporten omhandler resultatet fra brevkontroll ved A. Johansen AS. Opplysninger i
kontrollskjemaet, som er fylt ut av virksomheten den 20. februar 2019, er nå vurdert av oss
opp mot gjeldende regelverk for fiskeindustri. Rapporten er å anse som endelig dersom vi
ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Nordland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) etter brevkontrollen.
Avvik:

Virksomheten har ikke installert renseanlegg i samsvar med kravene i
forurensningsforskriftens kapittel 26
Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket etter brevkontrollen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter brevkontrollen er nærmere beskrevet på side 4.

Fylkesmannen i Nordland Postadresse: Postboks 1405, 8002 Bodø
Besøksadresse: Moloveien 10 (Bodø), Sjøgata 16/18 (Mosjøen) Telefon: 75 53 15 00 Org. nr.: 974 764 687
E-post: fmnopost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Nordland

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
13. mars 2019
dato

Marit Torsvik
kontrollør

Oddlaug Ellen Knutsen
seksjonsleder
Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:
 Røst kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: A. Johansen AS
Organisasjonsnr.: 974110555

Eies av: 913214439

Bransjenr. (NACE-kode): 10.201 - Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
Kontrollert enhet
Navn:

A. Johansen AS

Anleggsnr.: 1856.0002.01

Kommune: Røst

Fylke: Nordland

Anleggsaktivitet: Fiskeforedling
Tillatelse gitt:

Sist endret:

2. Bakgrunn for brevkontrollen
Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Brevkontrollen inngår i Fylkesmannens egen aksjon for
fiskeindustrien på Røst.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Utslipp til vann



Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket etter brevkontrollen 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 etter brevkontrollen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter brevkontrollen
A. Johansen AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må A. Johansen AS innen 30. april 2019 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Inspeksjonsrapport 2019.005.A.FMNO
Versjon 2019.02.15

Side 3 av 5

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Nordland v/Marit Torsvik.

4. Pålegg om opplysninger
A. Johansen AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen 30. april
2019 (jf. forurensningsloven § 49, opplysningsplikt):


En forpliktende og tidfestet plan for installering av renseanlegg i samsvar med
kravene i forurensningsforskriftens kapittel 26, herunder dokumentasjon som viser:
o Hvilke deler av produksjonsprosessen som vil være tilknyttet rensing
(tegninger/kart)
o Hvordan rensesystemet vil bli etablert (tegninger, bilder og skriftlige rutiner
for drift og vedlikehold)
o Eventuell signert kontrakt med leverandør av aktuelt rensesystem

Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt
eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

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

6. Avvik
Vi fant følgende avvik etter brevkontrollen:
Avvik 1
Virksomheten har ikke installert renseanlegg i samsvar med kravene i forurensningsforskriftens kapittel 26
Avvik fra:
Forurensningsforskriftens § 26-3
Kommentarer:
Prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsbedrifter skal passere et renseanlegg før det slippes ut i
sjø. Anlegg som tar imot mellom 50 og 1000 tonn råstoff per år skal ha et renseanlegg med
en effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 3 mm eller mindre. For anlegg som
tar imot mer enn 1000 tonn råstoff per år, gjelder krav om spalteåpning på 1 mm eller
mindre. Utslippsledningen skal enten knyttes til offentlig avløpsnett eller legges i sjø med
god vannutskifting. Utslippspunktet skal til enhver tid ligge under vannoverflaten. For anlegg
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som tar imot mer enn 1000 tonn råstoff per år, gjelder i tillegg at utslippspunktet skal ligge
minst 10 meter under vannoverflaten, regnet ved laveste vannstand.
Via kontrollskjema oppgir dere at A. Johansen AS har et årlig mottak på ca. 859 tonn sløyd
vekt av fisk per år. Det framkommer at dere ikke har installert noen renseinnretning for
prosessavløpsvann. Dere oppfyller dermed ikke forskriftens krav, som i deres tilfelle er
renseanlegg med minimum 3 mm silåpning.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket etter brevkontrollen.

8. Andre forhold
Dere oppgir at dere sender lever og slog til Røst Trandamperi AS og at dere ikke pumper inn
fisk på brygga. Ut fra dette mener dere at det ikke eksisterer noe problem med at lever og
slog havner i sjøen. Videre har dere krysset av for at prosessavløpet ligger mer enn 10 meter
under laveste lavvann. Dette tar vi til etterretning.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for brevkontrollen var:


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

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:


Utfylt kontrollskjema (brevkontroll)
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