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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Eidsfjord Sjøfarm AS (ESF) den
09.04.2019-10.4.2019. Dette er en korrigert rapport. Opprinnelig rapport, som var datert
30.4.2019, inneholdt et avvik som ikke var korrekt. Fylkesmannen beklager dette, og har
fjernet det aktuelle avviket (avvik nummer 1 i opprinnelig rapport). Øvrige avvik og
anmerkninger er uendret. ESF har gitt tilbakemelding om at selskapet ikke har merknader til
øvrige avvik, og rapporten er derfor å anse som endelig.
Fylkesmannen i Nordland avdekket 6 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:

Lokalitet Trolløya SV ligger ikke i henhold til kart vedlagt søknad om
utslippstillatelse.

Virksomhetens miljømål kan forbedres. Dette er et avvik for lokalitet
Langholmen N og en anmerkning for lokalitetene Daljorda og Trolløya SV.

Virksomheten har ikke rutiner for å sikre kvalitet for pålagte C-undersøkelser
på lokalitet Langholmen N).
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


Resultater fra miljøundersøkelser inngår ikke i vurdering av driften og om det
er behov for endringer for å redusere miljøpåvirkningen. Det er heller ikke er satt
kriterier i risikovurderingen for hva som er akseptabel forurensing fra virksomheten.
Dette er et avvik for lokalitet Langholmen N og en anmerkning for lokalitetene
Daljorda og Trolløya SV.

Lagring av kjemikalier er ikke sikret for å hindre utslipp til grunnen eller sjø.
Avviket gjelder lokalitetene Langholmen N, Trolløya SV og Daljorda.

Farlig avfall blandes sammen med annet avfall. Avviket gjelder lokalitetene
Langholmen N, Daljorda og Trolløya SV.
Anmerkninger:

Virksomheten har ikke oversikt over hvilke typer utslipp og mengder som
slippes ut fra anlegget. Anmerkningen gjelder lokalitetene Trolløya SV, Daljorda og
Langholmen N.

Rapporten fra C-undersøkelse utført for lokalitet Langholmen N den 18.9.2017
har mangler.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
2. mai 2019
dato

Maria Larsen Seivåg
Oddlaug Ellen Knutsen
kontrollør
seksjonsleder
Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:
 Sortland kommune
 Fiskeridirektoratet
 Mattilsynet
 Arbeidstilsynet
 Hadsel kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: EIDSFJORD SJØFARM AS
Organisasjonsnr.: 958023685

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 - Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og
kystbasert akvakultur
Kontrollert enhet
Navn:

Eidsfjord Sjøfarm AS (lokaliteter Trolløya SV, Daljorda
og Langholmen N)
Kommune: Sortland

Anleggsnr.: 1870.0089.01
Fylke: Nordland

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø
Tillatelser gitt: 24.5.2005 (Trolløya SV), 10.5.2011 (Daljorda) og
31.7.2014 (Langholmen N)

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes. Inspeksjonen er en del av
Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann
 Utslippstillatelser




Avfall
Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket 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
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ESF plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må ESF innen 3.6.2019 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning 1-2
er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Nordland v/Maria Larsen Seivåg.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. februar
2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med §
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil ESF bli ilagt et gebyr på kr 49 200,- for
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for
flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til
statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere
informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende
virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar
klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

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

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Lokalitet Trolløya SV ligger ikke i henhold til kart vedlagt søknad om utslippstillatelse.
Avvik fra:
Utslippstillatelse for lokalitet Trolløya SV datert 24.5.2005.
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Kommentarer:
ESF hadde ved søknad i 2005 lagt ved et kart som anga plassering av lokaliteten. Dette
kartet viste at lokaliteten var omsøkt som to konfigurasjoner lagt omtrent vinkelrett ut fra
land. Plasseringen har over tid variert noe (se bildevedlegg for kart fra søknad og ortofoto),
men i dag ligger anlegget langs land og på tvers av plasseringen slik den var omsøkt.
Avstanden fra ytterpunkt i registrert plassering til reell plassering er over 100 meter på det
lengste.
Avvik 2
Virksomhetens miljømål kan forbedres. Dette er et avvik for lokalitet Langholmen N og en
anmerkning for lokalitetene Daljorda og Trolløya SV.
Avvik fra:
Utslippstillatelse for lokalitet Langholmen N, datert 31.7.2014, punkt 2.5 om internkontroll:
«Miljømålene skal være målbare, konkrete og tilpasset det aktuelle anlegget.»
Kommentarer:
Ut fra risikovurderingen har ESF satt opp en handlingsplan der momentene omtales som
mål, for eksempel «Redusere lokal miljøbelastning» og «Redusere fôrutslipp til et
minimum». Miljømålene er ikke anleggsspesifikke eller målbare og kan derfor heller ikke
evalueres.
Avvik 3
Virksomheten har ikke rutiner for å sikre kvalitet for pålagte C-undersøkelser på lokalitet
Langholmen N).
Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 7, jf.
- Utslippstillatelse for lokalitet Langholmen N, datert 31.7.2014, punkt 13.2 om
overvåking.
Kommentarer:
ESF beskriver at innkommende rapporter fra C-undersøkelser gjennomgås av daglig leder
sammen med representant fra konsulent. Dette er imidlertid ikke nedskrevet i selskapets
internkontroll i form av prosedyre, skjema for avkrysning eller liknende. Dagens praksis er
ikke tilstrekkelig for å sikre at undersøkelsene kvalitetssjekkes som et ledd i å forebygge og
avdekke brudd på tillatelsen.
Avvik 4
Resultater fra miljøundersøkelser inngår ikke i vurdering av driften og om det er behov for
endringer for å redusere miljøpåvirkningen. Det er heller ikke satt kriterier i
risikovurderingen for hva som er akseptabel forurensing fra virksomheten. Dette er et avvik
for lokalitet Langholmen N og en anmerkning for lokalitetene Daljorda og Trolløya SV.
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Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 7, jf.
- Utslippstillatelse for lokalitet Langholmen N, datert 31.7.2014, punkt 13.1 om krav til
miljøtilstand.
Kommentarer:
ESF beskriver at de bruker resultatet av miljøundersøkelser for å gjøre tilpasninger i driften,
og eksemplifiserer dette ved at de har tilpasset driften på en av sine lokaliteter ved tilstand 3
(dårlig) på B-undersøkelse. Det kunne imidlertid ikke fremskaffes skriftlige prosedyrer eller
liknende som sikrer at dette gjennomføres. Det er heller ikke nedfelt kriterier for
miljøtilstand i risikovurderingen.
Avvik 5
Lagring av kjemikalier er ikke sikret for å hindre utslipp til grunnen eller sjø. Avviket gjelder
lokalitetene Langholmen N, Trolløya SV og Daljorda.
Avvik fra:
Forurensningsloven § 7 første ledd, samt utslippstillatelser:
- Langholmen N (datert 31.7.2014) punkt 7.4 om lagring av legemidler og kjemikalier
- Daljorda (datert 10.5.2010) og Trolløya SV (datert 24.5.2005) punkt 1.3 om
medisiner, kjemikalier o.l.
Kommentarer:
ESF oppbevarer stort sett kjemikalier på landbasen på Sildpollen, og kun i mindre grad på
fôrflåtene. På landbasen observerte Fylkesmannen at en IBC-kontainer med olje var plassert
på en spillbakke med rist. Noen meter bortenfor oppsamlingsarrangementet ligger en åpen
rist/renne som fører ut i havet via en slamutskiller. Fylkesmannen vurderer at løsningen ikke
er egnet til å sikre at spill ved uhell ikke slipper ut. Vurderingen baseres på 1) at oljen tappes
fra en kran som ved tilsynet stakk utenfor spillbakken og 2) at oljen er under såpass stort
trykk pga. kontainerens volum at oljen høyst trolig vil havne utenfor spillbakken ved
eventuell sprekk i beholderen. I tillegg ble det observert at 25-liters dunker med diverse
vaskemidler var plassert nede i en annen, 40 liters spillbakke uten rist, noe som betyr at det
reelle oppsamlingsvolumet ved lekkasje ville være langt mindre enn volumet til én dunk. Se
bilder i vedlegg.
Avvik 6
Farlig avfall blandes sammen med annet avfall. Avviket gjelder lokalitetene Langholmen N,
Daljorda og Trolløya SV.
Avvik fra:
- Avfallsforskriften § 11-5 andre ledd
- Utslippstillatelse for Langholmen N datert 31.7.2014 punkt 10.2 om håndtering og
lagring av farlig avfall.

Inspeksjonsrapport 2019.036.I.FMNO
Versjon 2019.02.15

Side 6 av 8

Kommentarer:
På tilsynet ble det observert at ESF produserer farlig avfalls-fraksjonene oljefiller
(oljeforurenset masse) og spraybokser. Fylkesmannen har gått gjennom ESF sine leveranser
av farlig avfall tilbake til 2015. Det har jevnlig vært leveranser av spillolje, oljefilter og
blyakkumulatorer, men oljefiller (oljeforurenset masse) og spraybokser var ikke registrert.
ESF kunne heller ikke fremvise beholdere/angitt plass der ansatte kan sortere ut oljefiller og
spraybokser. Se vedlegg for bilder. Fylkesmannen anser det som sannsynlig at disse
fraksjonene har blitt blandet med restavfall.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten har ikke oversikt over hvilke typer utslipp og mengder som slippes ut fra
anlegget. Anmerkningen gjelder lokalitetene Trolløya SV, Daljorda og Langholmen N.
Kommentarer:
I ESF sin risikovurdering er bruken av kobberimpregnering og påfølgende utslipp til sjø
vurdert, men selskapet har ingen forhold til hvilke mengder som slippes ut. ESF har på
forespørsel fremskaffet en logg over impregnerte nøter. Denne viser hvor mye
impregneringsmidler som er benyttet hos notvaskeriet og hvilken lokalitet nota skal brukes
på. Selskapet har imidlertid ikke gjort anslag eller beregninger av hvor store mengder som
slippes ut på lokalitetene. Sekundært er det ikke gjort vurderinger eller anslag av hvor store
utslipp selskapet har som følge av fremmedstoffer i fôr, for eksempel kadmium.
Anmerkning 2
Rapporten fra C-undersøkelse utført for lokalitet Langholmen N den 18.9.2017 har mangler.
Kommentarer:
Fylkesmannen har gjennomgått rapporten fra ovennevnte C-undersøkelse opp mot NS
9410:2016, og har merket seg følgende mangler:
- I kartet som skal vise minimum 10 kilometers omkrets rundt anlegget mangler
angivelse av andre akvakulturanlegg
- I kartet som skal vise stasjonsplassering og minimum 1,5 kilometer omkrets rundt
anlegget mangler angivelse av strømmålerens plassering

8. Andre forhold
C-undersøkelsen gjennomført 18.9.2017 for lokalitet Langholmen N var tatt etter 11
måneder brakklegging og viser derfor ikke tilstand under belastning slik det legges til grunn i
NS 9410:2016. Fylkesmannen har ikke anført dette som et avvik siden ESF og Fylkesmannen
tidligere har hatt kommunikasjon om undersøkelsen. I den forbindelse ble det konkludert
med at ESF skal gjennomføre en ny C-undersøkelse ved førstkommende maksimal
belastning.
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9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:







Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og
3a
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:





Risikovurdering ytre miljø, Vurdering av miljøaspekter, handlingsplan ytre miljø
Oversikt over kjemikaliebruk (impregnering og bedøvelse)
Oversikt over resipientundersøkelser
Dokumenter i virksomhetens internkontrollsystem i EQS, f. eks. avvikshåndtering, og
flere prosedyrer

10.Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
 Håndtering av farlig avfall (M284)
 Substitusjonsplikten (M104)
 Forurensningsmyndighetens forventninger til oppdrettsanlegg i sjø (M-435)
 Gebyr ved kontroll (M-297)
 Har virksomheten din farlig avfall? (M-550)
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Bildevedlegg
Tilsyn 9.4.2019 – 10.4.2019
Eidsfjord Sjøfarm AS

Avvik 2:

Figur 1. Kart vedlagt søknad for lokalitet Trolløya SV, oversendt fra Fiskeridirektoratet 22.3.2005.

Figur 2. Plassering av lokalitet Trolløya SV per 2012. Etter selskapets egne opplysninger er dette også slik lokaliteten ligger i
dag.

Avvik 6:

Figur 3. Oppbevaring av oljeprodukt (IBC-kontainer til venstre) og spillolje (IBC-kontainer til høyre).

Figur 4. Dunker med vaskemiddel står oppi en spillbakke (synlig mellom palle på gulv og blå dunker) som i utgangspunktet
tar 40 liter.

Avvik 7:

Figur 5. ESF sin oppbevaring av farlig avfall (blå dunk markert med «oljefilter» til høyre i bildet).

