Saksbehandler

Telefon

Bjørn Arne Karlsen

77 64 22 15

Vår dato
11.12.2009
Deres dato

Vår ref.
2007/241 - 15
Deres ref.

Arkivkode
461.3

Stella Polaris AS
v/Semming Semmingsen
Kårvikhamn
9300 Finnsnes

Kontroll ved Stella Polaris AS 25.11.09 – oversendelse av kontrollrapport
Vi viser til kontroll ved Stella Polaris AS i Kårvikhamn den 25.11.2009 samt Deres
kommentarer av 07.12.09 til foreløpig kontrollrapport. Vår kommentar til sistnevnte i kursiv.
Fylkesmannen vet at lossekaien ikke var rengjort på kontrolltidspunktet nettopp på grunn av
neste dags kontrollbesøk. Våre kommentarer til rengjøringsrutiner for kaiområdet baseres
derfor på opplysninger fremkommet i dokumentene 3.2.2 og 3.2.12 i kvalitetssystemet samt
opplysninger fra virksomheten ved befaringen.
Stella Polaris har, jf. midlertidig utslippstillatelse av 13.02.2009 anledning til å deponere
biprodukter via prosessavløpsledning til minst 30 meters dyp. Fylkesmannen vil på bakgrunn
av virksomhetens tilbakemelding påpeke at det er forskjell på å rydde opp på kaien etter
lossing, i tråd med nevnte utslippstillatelse, og de omfattende konsekvenser som skisseres i
nevnte tilbakemelding.
Fylkesmannen presiserer også at midlertidig utslippstillatelse av 13.02.2009 må anses som en
tidsbegrenset dispensasjon fra vilkåret ”Biprodukter” i gjeldende utslippstillatelse av
15.08.2001.
Følgende tema ble kontrollert:
• Virksomhetens etterlevelse av regelverkskrav samt rammer og krav i utslippstillatelse
knyttet til biprodukter og annet næringsavfall.
•

Aktuelle deler av virksomhetens internkontroll (jf. internkontrollforskriften).

Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av kontrollen og de funn som ble
gjort.
Virksomheten er ikke plassert i risikoklasse. I medhold av forurensningsforskriften § 39-6 vil
det derfor bli innkrevd et kontrollgebyr etter laveste klasse på kr 4.300,- . Faktura vil
oversendes av Statens forurensningstilsyn.
Fylkesmannen ønsker tilbakemelding innen 15.01.2010 på hvordan avvik og anmerkninger
som fremkommer i rapporten vil bli rettet opp.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef
Evy Jørgensen
fagsjef
Kopi m/vedlegg til:
Jan Thanche Skjelnanvegen 10

9022

Krokelvdalen

Vedlegg: Rapport fra kontroll ved Stella Polaris AS 25.11.09
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Rapport etter kontroll ved
Stella Polaris AS 25.11.2009
Virksomhetens adresse
Utslippstillatelse av
Risikoklasse
Forrige kontroll
Fra Fylkesmannen i
Troms

Kårvikhamn,
9300 Finnsnes
13.02.2009
Bjørn Arne Karlsen

Fylkesmannens
arkivkode
Anleggsnummer
Kontrollnummer
Tidsrom for kontrollen
Ansvarlig fra
virksomheten

2007/241
1931.003.01
2009.035.I.MVATR
25.11.2009
Tom Harry Klaussen
Einar Trulsen
Hans Ove Semmingsen

Kontrollens omfang
Fylkesmannen i Troms (FM), Miljøvernavdelingen, gjennomførte 25.11.2009 en kontroll ved
rekefabrikken Stella Polaris AS I Kårvikhamn, org.no 920 044 735.
Følgende tema ble kontrollert:
• Virksomhetens etterlevelse av regelverkskrav samt forhold ved driften som
påvirker/kan påvirke det ytre miljø.
• Aktuelle deler av virksomhetens internkontroll som blant annet rutiner for å sikre at
virksomheten overholder myndighetskrav satt i forurensningsloven med forskrifter.
Hovedkonklusjon
Det ble avdekket 1 avvik og 1 anmerkning i henhold til forurensningsloven/
utslippstillatelsen. Avviket går på
•

mangelfull etterlevelse av utslippsvilkåret ”Avfall” i tillatelsen av 15.08.2001

Vilkårene for oppsamling av alle typer avfall og alle biprodukter er ikke oppfylt; organisk
avfall/biprodukter som havner på kaidekket kan ikke uten videre spyles på sjøen. Rutiner i
virksomhetens kvalitetssystem (internkontrollsystem) for ivaretakelse av ytre miljø i
forbindelse med rengjøring av kaiområdet kan presiseres/omformuleres, for derigjennom
lettere å kunne etterleve vilkårene i utslippstillatelsen av 15.08.2001.

Tromsø 04.12.2009

Bjørn Arne Karlsen
overingeniør
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1. INNLEDNING
Bakgrunnen for kontrollen ved Stella Polaris AS 25.11.09 er en klage av 28.10.09 fra en av
virksomhetens naboer. Det klages på at det dumpes biprodukter/rekeskall over kai ved Stella
Polaris sitt anlegg i Kårvikhamn. Klagen følges av bilder av rekerester på kaikant, fendere og
i sjøen ved anlegget. Bildene er tatt i perioden april til august 2009. Virksomheten har
kommentert forholdet i brev av 16.11.09.
Hensikten med Fylkesmannens kontroll var ved befaring å verifisere virksomhetens
handtering av biprodukter samt å klargjøre om denne er i tråd med gjeldende utslippstillatelse.
Det ble også foretatt en gjennomgang av internkontrollsystemets dokumenter for å se om
virksomheten har tilfredstillende rutiner for ivaretakelse av ytre miljø.
Rapporten omhandler kun avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen av
25.11.2009, og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens
miljøarbeid eller miljøstatus.
Metode/Omfang
Kontrollen ble gjennomført ved samtale med deler av virksomhetens ledelse samt
gjennomgang av fremlagt dokumentasjon. Det ble også gjennomført en befaring på bedriften.
Definisjoner
AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø og
sikkerhetslovgivning.
ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men er områder
som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte
skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.
2. DOKUMENTUNDERLAG
Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:
• Utslippstillatelse til Lenvik Fiskeindustri AS av 15.08.2001.
• Midlertidig utslippstillatelse for rekeskall av 13.02.2009
• Forurensningsloven med tilhørende forskrifter.
Dokumenter vi ba om underveis:
• Virksomhetens IK-dokumenter knyttet til ytre miljø
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3. AVVIK
Avvik 1
Virksomheten etterlever ikke utslippstillatelsens vilkår om Biprodukter og Avfall
Avvik fra: Vilkårene ”Biprodukter” og ”Avfall” i utslippstillatelse av 15.08.2001
Kommentarer biprodukter:
Biprodukter fra produksjonen skal, ifølge utslippstillatelsen, samles opp og leveres til
godkjent mottaker, eventuelt brukes til videre foredling. Dumping i sjø/vassdrag nedgraving
eller brenning er ikke tillatt. Oppbevaring og transport av biprodukter skal foregå slik at
avrenning/søl eller lukt til omgivelsene unngås.
Midlertidig utslippstillatelse av 13.02.2009 (dispensasjon fra tillatelse av 15.08.2001) tillater
at noe rekeskall føres til sjø via prosessutslippsledning til minst 30 meters dyp.
På kontrollen ble det opplyst at ved lossing oppstår det tidvis brekkasje på de frosne
rekeblokkene. Dette havner delvis mellom kai og båt og på kaia. Store biter samles opp og går
videre i produksjonen. Mindre biter/enkeltreker blir liggende på kaia til lossingen er ferdig.
Noe blir deretter samlet opp og kastet i restavfallet, resten blir spylt på sjøen.
Containere med biprodukter (rekeskall) som skal sendes til ekstern videreforedling står lagret
utendørs over natten. Containerne har ikke tett lokk, og fugler drar en del rekeskall utover
kaia. Deler av dette blir formodentlig også spylt på sjøen.
Kommentarer avfall:
Alle typer avfall skal, ifølge utslippstillatelsen, samles opp løpende og håndteres slik at det
ikke oppstår forurensningsmessige ulemper. Dumping i sjø/vassdrag nedgraving eller
brenning er ikke tillatt.
Rekespill på kaia ved lossing, som ikke samles opp umiddelbart, er å anse som avfall, og skal
handteres som avfall. Det samme er rekeskall som dras ut av eller mistes fra containere.
Generelt:
Stella Polaris AS har en midlertidig tillatelse til utslipp av rekeskall via utslippsledning til
minst 30 meters dyp. Tillatelsen gis for ett år av gangen, og er knyttet opp mot vanskelig/
ustabil avsetning på biprodukter. Tillatelsen gir ikke anledning til avhending av rekeskall til
sjøen annet enn via nevnte ledning.
Det ble opplyst at restavfallet går til forbrenning ved anlegget til Senja Avfall AS i
Botnhågen. Dersom oppsamlet spill fra lossing og andre restprodukter som havner på kai/gulv
ikke kan avhendes via prosessavløpsledningen kan det trolig fraktes med restavfallet til
forbrenning i Botnhågen.
Når kaien rengjøres skal først alt avfall samles opp. Deretter kan kaien spyles. Det er viktig at
også puter og fendere på kaien blir rengjort.
Fylkesmannen savner tilfredstillende rutiner for rengjøring av kaiområdet.
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4. ANMERKNINGER
Anmerkning 1
Oppsamlet is/sne fra pakkingen av pillede reker utgjør ifølge virksomheten ca 500 kg/dag.
Ismassen er svakt rosa etter kontakten med rekene og den inneholder ca 20 kg små partikler
av rekekjøtt. Frem til nå har denne isen blitt tømt i sjøen fra kaien. Virksomheten har
redegjort for hvorfor det er vanskelig å avhende ismassen via prosessavløpsledningen.
Fylkesmannen kan ikke se at denne praksisen medfører noen forurensningsfare da rekekjøttet
raskt blir spist av fisk og fugl. Den delen av ismassen som blir liggende igjen på kaikanten og
fendere utgjør likevel et estetisk problem, samtidig som det kan medføre lukt sommerstid.
Fylkesmannen ber derfor Stella Polaris AS om å finne andre løsninger for avhending av
ismassen.
6. ANDRE FORHOLD
Den 17.09.09 ble forurensningsforskriftens kapittel 26 Forurensninger fra
fiskeforedlingsbedrifter vedtatt, og den trer i kraft 01.01.2010. Forskriften
gjelder for virksomheter med en produksjonskapasitet inntil 75 tonn ferdig produkt per
døgn, og har en overgangsperiode på ett år fra ikrafttredelsesdato.
Stella Polaris AS faller i utgangspunktet inn under forskriften, men Fylkesmannen vil vurdere
om virksomheten skal behandles etter § 26-2 som åpner for at virksomheter som dekkes av
forskriften likevel skal ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven. Vi vil komme tilbake
med ytterligere informasjon om hvordan Stella Polaris AS skal forholde seg til kapittel 26 i
forurensningsforskriften.
7. TILSTEDE PÅ KONTROLLEN
Navn
Tom Harry Klaussen
Einar Trulsen
Hans Ove Semmingsen
Bjørn Arne Karlsen

Tittel/funksjon
assisterende direktør
fabrikksjef
styreleder
overingeniør

Arbeidssted
Stella Polaris AS
Stella Polaris AS
Stella Polaris AS
Fylkesmannen i Troms

8. OPPFØLGING
Fylkesmannen ønsker skriftlig tilbakemelding innen 15.01.2010 på hvordan avvik som
fremkommer i rapporten vil bli fulgt opp av Stella Polaris AS.

