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Fra virksomheten:
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Bjørn Arne Karlsen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
og Finnmark:
Anne Birte Tennøy

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Pelagia Tromsø, den 27.03.2019.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:




Virksomheten overholder ikke vilkår i utslippstillatelsen av 07.01.2011
Deler av internkontrollen på ytre miljø fungerer ikke tilfredsstillende
Farlig avfall oppbevares ikke forsvarlig

Anmerkninger:

Pelagia Tromsø kunne ikke kvalitetssikre vannbalansen ved virksomheten.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Postadresse: Statens Hus, 9815 Vadsø
Besøksadresse: Damsveien 1 (Vadsø), Strandveien 13 (Tromsø) Telefon: 78 95 03 00 Org. nr.: 967 311 014
E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/troms-finnmark

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
Per Kr. Krogstad
Seksjonsleder VAFO

Bjørn Arne Karlsen
kontrollør/seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kopi av rapporten sendes til:
 Tromsø kommune
 Mattilsynet

Inspeksjonsrapport 2019.023.I.FMTF
Versjon 2019.02.15

Side 2 av 7

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Pelagia Tromsø
Organisasjonsnr.: 975357732

Eies av: 989094823

Bransjenr. (NACE-kode): 10.202 - Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Kontrollert enhet
Navn:

Pelagia Tromsø

Anleggsnr.: 1902.0065.02

Kommune: Tromsø

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Fiskeforedling
Tillatelse gitt: 1. november 2005

Sist endret: 7. januar 2011

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 og produktkontrolloven § 8.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til vann




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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Pelagia Tromsø plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Pelagia Tromsø innen 15. mai 2019 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eller planlagt rettet.
Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning 1 er
vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Bjørn Arne Karlsen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen varsler herved at vi vil vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt (jf.
forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er
rettet innen 15. mai 2019.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. mars
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 Pelagia Tromsø bli ilagt et gebyr på kr
19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for
tilsyn av inntil en dags varighet. 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 Troms og Finnmark. 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.
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6. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten overholder ikke vilkår i utslippstillatelsen av 07.01.2011
Avvik fra:
Utslippstillatelse av 07.01.2011, pkt. 3.1 Utslippsbegrensninger
Kommentarer:
Utslippstillatelsene pålegger virksomheten å ta fire prøver av prosessavløpsvannet per år. I
2018 ble det tatt ut to prøver og i 2017 kun èn prøve.
Virksomheten overholder ikke rensekravene til fett (100 mg/l) og suspendert stoff (200
mg/l). De respektive utslipp for 2018 var 250 mg/l og 695 mg/l.
Avvik 2
Deler av internkontrollen på ytre miljø fungerer ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 nr. 4,6 og 7
Kommentarer:
Formuleringen av virksomhetens miljømål er noe generell og vanskelig å måle. Det ble
opplyst at miljømålene ifølge egne rutiner skal gjennomgås i et årlig AMU-møte. I fremlagte
referat av 05.02.2019 fra AMU-møte kan vi ikke se at måloppnåelse på miljøområdet var
tema.
Pelagia Tromsø har et sentralt utarbeidet måleprogram, som ikke er anleggsspesifikt. I
måleprogrammet fremgår det blant annet ikke hvor prøvene av prosessavløpsvannet skal tas
ut, og ikke hvor/hvordan prøvene skal oppbevares før innsending til eksternt laboratorium.
Det ble fremlagt to avviksregistreringsskjema, det ene var fra 2017, og det andre fra januar
2019. Ingen av dem var avsluttet korrekt.
Avvik 3
Farlig avfall oppbevares ikke forsvarlig
Avvik fra:
Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall, § 11-5
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Kommentarer:
Virksomheten oppbevarer farlig avfall i plasttønner med lokk, utendørs på kaisiden. Kaien
opplyses å være ISPS-havn, og skal således være inngjerdet med avlåst port når det ikke er
aktivitet ved virksomheten. Det er utstrakt kjøring med truck i området når båter betjenes
ved kai. De fem tønnene var godt merket med hhv. oljefilter, spillolje, oljeholdig avfall,
spraybokser og EE-avfall. Bakgrunnen for avviket er at dersom en tønne med flytende avfall
velter, kan innholdet raskt havne i sjøen.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Pelagia Tromsø kunne ikke kvalitetssikre vannbalansen ved virksomheten.
Kommentarer:
Virksomheten har kun vannmåler på tilførselsledningen med ferskvann. Det måles ikke på
prosessavløpsledningen. Erfaringsmessig går en del vann ut med sanitæravløpet, og noe
vann følger med produkter som pakkes. Rapportøren benytter erfaringstall for vannforbruk
for å beregne utslippsmengder. Det kunne ikke redegjøres for om eller når erfaringstallene
var kvalitetssikret.
Det kan også synes som om fremmedvann kommer inn i systemet ved at noe takvann føres
til fettavskiller. Ved tilsynet kunne vi observere rør fra taket som endte i fettavskilleren. Det
ble fortalt at dette var takvann. Hvilke mengder som tilføres, eller kvaliteten på dette
vannet, er ukjent.

9. Andre forhold
Det ble under tilsynet, fra virksomhetens side, uttrykt frustrasjon over utslippskrav til
suspendert stoff, og delvis også fett, som ikke var oppnåelig. Virksomheten hevder å benytte
allment akseptert renseteknikk, som også benyttes på andre fabrikker i konsernet. Det er ikke
greit for virksomheten å ikke overholde rensekravene, men dette skyldes ifølge virksomheten
at kravene er for strenge. Pelagia Tromsø vil trolig søke om endret utslippstillatelse på dette
punkt.
Uavhengig av om Pelagia søker om endret utslippstillatelse, vil Fylkesmannen endre dagens
tillatelse, da denne er gitt til Egersund Nor AS, ett av selskapene som gikk sammen og dannet
Pelagia AS i 2011.

10.Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
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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

11.Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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