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HAV LINE GRUPPEN AS
Christian Michelsens gate 6B (JE)
5012 Bergen

Oslo, 10. februar 2020

Deres ref.:
Kristian Haugland

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/5048
Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Slakteskipet Norwegian Gannet
Kontrollnummer: 2020.001.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Kristian Haugland

Fra Miljødirektoratet:
Ole Stian Bockelie
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Thor Jostein Dahlstrøm
Tone Carmona-Nøklegaard

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Slakteskipet Norwegian Gannet den 22.
januar 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:


Virksomhetens måleprogram har mangler

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Hav Line Gruppen AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 27. mars 2020 som dokumenterer at
avvik er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: HAV LINE GRUPPEN AS
Organisasjonsnr.: 912185400

Eies av: 912154149

Bransjenr. (NACE-kode): 50.202 - Innenriks sjøfart med gods

Kontrollert enhet
Navn: Slakteskipet Norwegian Gannet

Anleggsnr.:

2311.0001.01

Kommune: Økonomisk Sone S/ 62°

Fylke: Kontinentalsokkelen

Anleggsaktivitet: Fiskeforedling
Tillatelse gitt: 1. februar 2019

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn i
2020.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Styringssystem
 Prosess og renseutstyr




Utslipp til vann
Avfall

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
Hav Line Gruppen AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Hav Line Gruppen AS innen 27. mars 2020 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Stian
Bockelie.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. november
2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll 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 Hav Line Gruppen AS bli ilagt et gebyr på kr
33 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 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, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.
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. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens måleprogram har mangler
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for slakteskipet "Norwegian Gannet" (tillatelsen)
10.2 Utslippskontroll og 10.3 Kvalitetssikring av målingene og 10. 4 program for utslippskontroll
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
§ 5 annet ledd punkt 7
Kommentarer:
Det følger av tillatelsen at bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene ved å gjennomføre
målinger. Målinger består av volumstrømsmålinger, prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal
utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.
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Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene
(volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse, beregning), og velge løsninger som reduserer den totale
usikkerheten til et akseptabelt nivå. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som
sikrer representative prøver.
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte
internkontroll.
Programmet for utslippskontroll skal inneholde:
 en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp, med en oversikt over alle
utslippsstrømmer, volum og innhold.
 en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking –
analyse – beregning) for hver strøm og komponent
 en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for
måleutstyrskontroll og kalibrering
 en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og
frekvens)
 en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse
 hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av
analyser med et akkreditert laboratorium
 en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir
Virksomheten har etablert et måleprogram for utslippskontroll. Imidlertid er det enkelte mangler
ved programmet:
 Det fremkommer ikke av programmet hvor ofte det skal prøvetas. I måleprogrammet er det
ellers beskrevet at det skal analyseres for fett, suspendert stoff, nitrogen, fosfor og TOC
kvartalsvis. Det ble under tilsynet dokumentert at virksomheten har prøvetatt og analysert
en gang pr. måned i 2019.
 Det fremkommer ingen begrunnelse for at valgt prøvetakingsfrekvens sikrer at målingene er
representative for virksomhetens faktiske utslipp.
 Det fremkommer ingen usikkerhetsvurdering av de forskjellige trinnene i målingene
(volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse, beregning).

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Plikt til å redusere forurensings så langt som mulig og proporsjonalitetsprinsippet
Tillatelsen er basert på en kapasitet på 130 000 tonn slaktet fisk pr. år. I 2019 har virksomheten
vært i oppstartsfase og produsert langt under denne kapasiteten. Det følger av kapittel 2.3 i
tillatelsen at virksomheten har plikt til å redusere forurensing så lang som mulig. Selv om
utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp,
herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivået, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.
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Automatisk prøvetaker
Virksomheten informerte i forbindelse med tilsynet at det skal installeres en automatisk prøvetaker
om bord på Norwegian Gannet som skal ta prøver av utslippet. Prøvetakeren vil være
mengdeproporsjonal.
Hyppigere prøvetaking og analyse
Virksomheten opplyste videre at den har planer om å prøveta oftere og sende prøver til analyse
annenhver uke.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






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

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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