Saksbehandler

Telefon

Fritz Rikardsen

77 64 22 34

Vår dato
25.1.2010
Deres dato

Vår ref.
2009/5395 - 1
Deres ref.

Arkivkode

Egersund Nor AS
Postboks 310
4370 Egersund

Rapport fra kontroll av Egersund Nor AS 27.10.2009 og fastsetting av gebyr
for arbeidet vårt med kontrollen
Vedlagt sendes rapport etter kontroll i Egersund Nor AS, Gammelgården, Tromsø kommune.
Det er ikke krav om tilbakemelding på denne kontrollen utover det som er nødvendig i
forbindelse med søknad om utvidet produksjonsramme, som allerede er sendt oss.
Gebyr for kontrollen, 4 300 kr
Forurensningsforskriften kap. 39. (Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll
etter forurensningsloven) gir grunnlag for fastsetting av gebyr, jf opplysninger gitt ved
tilsynsbesøket. Med hjemmel i forskriften § 39-6 fastsettes gebyr for kontrollen til 4 300 kr.
Vedtaket om gebyrets størrelse kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)
jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes via Fylkesmannen i Troms.
Regler om innkreving av gebyrer til statskassen for konsesjonsbehandling og
kontrollvirksomhet finnes på nettsiden http://www.klif.no regelverk.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra KLIF. Gebyret forfaller til betaling 30 dager
etter fakturadato.

Med hilsen

Evy Jørgensen ef
fagsjef

Fritz Rikardsen

Vedlegg: kontrollrapport s.2-4

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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Rapport etter kontroll av
Egersund Nor AS, Gammelgården, Tromsdalen 27.10.2009
Virksomhetens navn
og adresse
Besøksadresse
Org nr.
Utslippstillatelse gitt
Fra Fylkesmannen i
Troms

Egersund Nor AS, Postboks 310,
4370 Egersund
Gammelgården, 9020 Tromsdalen
980 072 967
1.nov.1994 med endringer
17.mars 1995 og 1.nov. 2005
Fritz Rikardsen
Bjørn Arne Karlsen

Fylkesmannens
arkivkode
Dato oversendt:
Dato for
kontrollen
Ansvarlig for
virksomheten,

2009/5395se oversendelsesbrevet
27. okt..2009
Roger Pedersen
Kenneth Woje

Hovedkonklusjon
Kontrollen rettet seg mot Egersund Nor AS sin håndtering av produksjonsavfall, særlig avfall
fra filetproduksjonen, og firmaets interne rutiner for å ta hånd om avfall som kan påvirke ytre
miljø.
Egersund Nor AS har tilfredsstillende kontroll med avfall fra produksjonen og prosessavløp
til sjø ved bearbeiding/foredling av råstoff fra fisk (pelagisk). Bedriften hadde på
kontrolltidspunktet tatt i mot fiskeråstoff og produsert ferdig vare utover de
produksjonsrammer (s. 4 i vilkårene) som utslippstillatelsen gir anledning til. Dette er
registrert som 1 avvik.
1. INNLEDNING
På bakgrunn av brev til fiskeindustribedrifter i fylket tidlig på året i 2009, gjennomførte vi
kontroll på Egersund Nor sitt anlegg i Tromsø kommune, den 27.10.2009.
Fylkesmannen ga tillatelse til utvidet produksjonsramme for Egersund Nor den 1.11.2005.
Bedriften hadde da tatt over driftsansvaret for tillatelsen som Troms Pelagic fikk i 1994 på
samme lokaliteten, Gammelgården i Tromsdalen.
Egersund Nor har tillatelse til utslipp av prosessavløp til sjø i forbindelse med bearbeiding/foredling av inntil 20 000 tonn mottatt råstoff fisk beholdt som rundfisk gjennom hele
produksjonen og inntil 5 000 tonn produsert filet/flaps. På kontrolltidspunktet var
produksjonsrammene overskredet. Bedriften har ved innsending av dokumentasjon og nye
opplysninger etter kontrollen, også sendt søknad om utvidet ramme for produksjonen, jf
søknad mottatt hos oss 15.11.2009.
På bakgrunn av søknad, vil endring av vilkårene i utslippstillatelse (større produksjonsramme)
bli behandlet som egen sak, jf jnr 08/107 hos oss.
Rammen er søkt utvidet til totalt 65 000 tonn mottatt råstoff, 50 000 tonn sild og 15 000 tonn
lodde. Til sammen 25 000 tonn planlegges produsert som filet/flaps og resterende som
rundfisk. I flg. bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 26 (forurensninger fra
fiskeforedlingsbedrifter), skal Egersund Nor AS fortsatt ha særskilt tillatelse til utslipp på
grunn av stor produksjonskapasitet i anlegget på Gammelgården.
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Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen den 27.
oktober 2009 og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av all avfallshåndtering i bedriften..
Kontrollen ble gjennomført ved først en forespørsel (skriftlig) etter nøkkeltall fra produksjon
og avfallshåndtering de siste årene. Deretter samtale med Roger Pedersen og Kenneth Woje i
bedriftens møtelokale og til sist en befaring på bedriften.
Definisjoner
AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø og sikkehetslovgiving.
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. AVVIK
Avvik 1
Virksomheten har overskredet produksjonsrammen for årene 2007 og 2008.
Avvik fra: Utslipstillatelsen datert 1.11.2005.
Kommentar:
Det er fastsatt en høgste tillatt produksjonsramme i utslippstillatelsen. Bade for rundfisk og
filet er rammen overskredet for årene 2007-2009. Bedriften har siden utslipstillatelsen ble gitt
i 2005 lagt ny utslippsledning med nytt utslippspunkt 160 m fra land på om lag 16 m dyp.
Lagertanker (3 tanker på tils. 750 m³ lagervolum) for ensilasje er flyttet fra nordsiden av
bygget til et mer egnet sted på sørsiden. Disse står nå i tilknytning til egen tank (15 m³) for
maursyre. Maursyrekapasiteten er i perioder vurdert å være for liten og ny tank er på plass og
vil bli koplet opp til anlegget (tlf. Roger Pedersen 25. januar 2010).
Som ekstra sikkerhet for å ta hånd om avskjær fra filetproduksjonen, benytter Egersund Nor
AS båtfrakt til Vestlandet av ferskt avskjær fra anlegget på Gammelgården. Ferskt avskjær
inngår som råstoff i egne fabrikkanlegg i Egersund. Dette vil i framtida være den mest
aktuelle behandlingsmåten for avskjær, og bedriften vurderer dagens kombinasjonsløsning i
anlegget på Gammelgården til å være fullgodt for å ta hånd om økt produksjon. Erfaringene
de siste to årene viser det. Det er gjort avtaler med båter som leverer sild til anlegget om å
frakte ferskt avskjær.
Bedriften har sendt oss kopi av håndbok for intern kontroll av a)flytskjema for produksjonsavfall-lukket system og b)operasjonsbeskrivelse av ensilasjeproduksjon samt journal for
produsert ensilasje.
Vi har også sjekket mottaket for ensilasje på Tromsø fiskeindustri og har fått bekreftet at
kvaliteten på råstoffet som er kommet inn i anlegget der er god, jf. møte den 29.okt. 2009.
Det har ikke vært større uhell med håndtering av produksjonsavfall i Egersund Nor AS,
Gammelgård, så lenge ansvarlig på stedet i dag kan huske.
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Prosessavløp
Avløp fra produksjonen passerer renseanlegg (mekanisk siling) og fettavskiller i henhold til
vilkår i utslippstillatelsen.
Hovedinntrykket er at Egersund Nor AS, Gammelgård, har kapasitet til håndtering av avskjær
fra filetproduksjonen og kvalitetssikrer produksjonen på tilstrekkelig vis.
3. OPPFØLGING
Avviket som er gitt på for høy produksjon basert på rammen i utslippstillatelsen, ansees som
lukket ved innsendt søknad om ny og utvidet produksjonsramme. Vi skal ikke ha særskilt
tilbakemelding på denne rapporten.

