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Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved EWOS AS
Vi viser til kontroll ved EWOS AS på Bergneset den 24.2.2010.
Formålet med tilsynet var å gjøre seg kjent med bedriften og se på virksomhetens etterlevelse
av forurensningsregelverket, herunder virksomhetens utslippstillatelse av 6.6.2005 og
internkontroll (jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter).
Fylkesmannen ønsker tilbakemelding innen 15. november på hvordan avvik og anmerkninger
som fremkommer i rapporten vil bli rettet opp.
Vi minner om vårt tidligere varsel om kontrollgebyr. Da virksomheten i vedtak av 7.2.2008
ble plassert i risikoklasse 3 vil kontrollgebyret være bestemt av denne. Vi viser til tidligere
varsel om kontrollgebyr etter forurensningsforskriften § 39-6. Dette innebærer at
virksomheten skal betale et kontrollgebyr på kr 11.200,-. Faktura blir oversendt av Klima- og
forurensningsdirektoratet.
EWOS As har bedt oss vurdere grensen for utslippskrav til lukt, og viser til at EWOS Halsa
har utslippskrav på 15 LE. Fylkesmannen vil vurdere nye utslippskrav til lukt på bakgrunn av
de utslippsmålingene som skal gjøres. Vi avventer derfor disse før vi går i videre dialog med
EWOS på forhold som går på luktutslipp.
Videre ønsker dere en utvidet produksjonsramme til 200 000 tonn. Vi ber dere sende oss en
søknad med relevante opplysninger og endringer slik at vi kan behandle en slik forespørsel.

Med hilsen
Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef
Evy Jørgensen
Fagansvarlig forurensning
(tom side)

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 ved
EWOS AS 24.2.2010
Virksomhetens adresse
Utslippstillatelse av
Risikoklasse
Forrige kontroll
Fra Fylkesmannen i
Troms

Bergneset, 9050
Storsteinnes
6.6.2005
3
Bjørn Arne Karlsen
Evy Jørgensen

Fylkesmannens
arkivkode
Anleggsnummer
Kontrollnummer
Tidsrom for kontrollen
Ansvarlig fra
virksomheten

2008/7
1933.0008.01
24.2.2010
Bjørn Gjærum

Kontrollens omfang
Fylkesmannen i Troms (FM), Miljøvernavdelingen, gjennomførte 24.2.2010 en kontroll ved
EWOS AS, 9050 Storsteinnes, org.no 979184832.
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 5 avvik og 1 anmerkning i henhold til forurensningsloven/
utslippstillatelsen.
•
•

noe mangelfull internkontroll på ytre miljø
farlig avfall håndteres ikke etter regelverket

Tromsø 15.9.2010

Bjørn Arne Karlsen
overingeniør

Evy Jørgensen
fagansvarlig forurensning
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1. INNLEDNING
EWOS AS ligger på Bergneset i Balsfjord kommune, og er en av EWOS sine tre fabrikker i
Norge: Bedriften produserer fiskefôr. EWOS AS har en produksjonsramme på inntil 100 000
tonn fiskefôr pr. år. For årene 2007 og 2008 ble det produsert hhv. 54257 og 72591 tonn/år av
ca. 40 ansatte.
Rapporten omhandler kun avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen av
24.2.2010, og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid
eller miljøstatus.
Mål for kontrollaksjonen
Kontroll av om EWOS AS overholder krav i forurensningsloven, Internkontrollforskriften og
relevante deler av virksomhetens egen skriftlige internkontroll.
Metode/Omfang
Kontrollen ble gjennomført ved samtale med fabrikksjef Bjørn Gjærum, kvalitetsleder Ole
Håkon Johannesen, mekaniker Arnulf Bergli, samt gjennomgang av fremlagt dokumentasjon.
Fra Fylkesmannen deltok Evy Jørgensen og Bjørn Arne Karlsen. Det ble gjennomført en
befaring på bedriften sammen med nevnte representanter for virksomheten.
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:
• Internkontrollforskriften.
• Forurensningsloven med tilhørende forskrifter.
• Utslippstillatelse av 6.6.2005
• Egenrapportering
• Virksomhetens IK-dokumenter knyttet til ytre miljø
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3. AVVIK
Avvik 1
Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfullt på temaet ytre miljø.
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 samt utslippstillatelse av 6.6.2005, tillatelsens vilkår
5.1 ”Internkontroll”
Kommentar:
Bedriften har et omfattende system for kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Det kunne likevel
ikke fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon på at vern av ytre miljø mot forurensning er
tilfredsstillende ivaretatt i virksomhetens internkontrollsystem.
Det er ikke fastsatt et konkret mål for ytre miljø. Mål for ytre miljø skal settes konkret for en
gitt tidsperiode, slik at en har mulighet for å evaluere arbeidet og dermed strekke seg til stadig
bedre resultater i forhold til ytre miljø. Bedriften har arbeidet med måltall for ulike deler av
produksjon, også i forbindelse med IPPC-kravene som kan være grunnlag for dette arbeidet
også for ytre miljø.
Det interne opplæringssystemet er ikke oppdatert på at den nye versjon av farlig avfall er lagt
inn i Avfallsforskriftens Kapittel 11. Det interne kontrollsystemet må ha rutiner for
oppdatering av lovverk for ytre miljø slik at endringer lett kan innarbeides.
Det er utført en risikokartlegging i bedriften, men den er ikke hensiktmessig bygd opp mht
ytre miljø. Ytre miljø bør være skilt ut som eget tema. Videre er det ikke utarbeidet handlingsplaner på bakgrunn av de risikovurdering som er utført.
Ingen avvik å ytre miljø var registrert i QMA. Det ble opplyst på kontrollen at avvik ble ikke
registrert etter at uhell hadde skjedd. Det er mulig avvikssystemet er for komplisert lagt opp i
forhold til registrering av avvik. Selv om alle har tilgang på PC, bør det være mulig å
registrere avvik manuelt på skjema. Klager var heller ikke registrert, selv om det kunne
refereres til en konkret klage fra sommeren 2009.
Ledelsens gjennomgang blir gjort i Bergen sammen med de to andre avdelingene i EWOS.
Fylkesmannen ønsker oversendt referat fra en slik gjennomgang.

Avvik 2
EWOS AS mottar farlig avfall fra båter
Avvik fra: Avfallsforskriften og utslippstillatelsen
Kommentar:
Båter som er hyret inn til EWOS AS får levere farlig avfall til EWOS. Det er gitt beskjed fra
hovedkontoret om at det skal tas imot slopp fra båter som frakter for EWOS. Vi gjør
oppmerksom på at dette er næringsavfall og at det kun er bedrifter som har egen tillatelse for
dette fra Fylkesmannen som kan motta slikt avfall. Det følger en deklarasjonsplikt med
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mottak og viderelevering av slikt avfall. Dersom EWOS ønsker å ha dette som en del av sin
virksomhet, må det søkes Fylkesmannen om tillatelse.
Kaiansvarlig er pliktig til å ha ordning for mottak av farlig avfall. Dersom bedriften selv ikke
har slik tillatelse, kan tjenesten leies inn av ekstern avfallsleverandør med slik tillatelse. Det er
viktig at slike ordninger formelt er på plass pga deklarasjonsplikten som skal gi oversikt over
all registrering og håndtering av farlig avfall.
Bedriften har ellers avtale med Perpetuum for håndtering av eget næringsavfall.

Avvik 3
EWOS AS har ikke foretatt luftmåling av utslippene
Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt 3.1
Kommentar:
EWOS har ferskvannsrensing av avgassene og ingen avbrenning. Bedriften mener at de ikke
har utslipp som gir ulempe for naboer. Klager som er registrert går på støy. De mener at det er
andre bedrifter i nærområdet som har større erfaring med lukt enn EWOS. Utslippene skal
måles, og da av faglige eksperter på dette. Det er viktig å vite hvilket nivå utslippene ligger på
før tiltak for rensing kan iverksettes.
Utslippskravet til lukt er 7 LE. Det opplyses om at EWOS i Florø har 10 LE som grensekrav,
og det er ønskelig at dette også blir gjeldene for EWOS Bergneset. Fylkesmannen vil
behandle dette som egen sak, og etter at utslippsmålinger er utført. EWOS bør derfor søke
separat om dette.

Avvik 4
Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
Avvik fra: Avfallsforskriftens kapittel 11 ”Farlig avfall”
Kommentar
Jf. avfallsforskriften § 11-1 skal farlig avfall håndteres slik at det ikke skaper fare for
forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
Ute på bedriftens område stod lagret farlig avfall. Det stod ikke under tak og området var
åpent på dagtid. Området virket ikke ryddig. På grunn av snø på bakken var det vanskelig å se
om det har vært utslipp til grunn. Området var ikke merket med farlig avfall.
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Lagring av farlig avfall ute.
I verkstedet var det sluk uten at denne var tilknyttet oljeutskiller. Det er usikkert om utslippet
går direkte ut på kommunalt nett eller ut i sjø. Verkstedet benyttes til reparasjoner og
vedlikehold på virksomhetens utstyr.

Avvik 5
Virksomheten har ikke tilfredsstillende rutiner for sjekk og tømming av fettutskiller
Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt 2.3
Kommentar
Vann fra overløp fettutskiller og vann fra spyling av tilsatstanker (inne på miljørommet) går
direkte ut til sluk og kommunalt nett. Det ble opplyst at for tømming av fettutskiller har de
ikke rutiner, en tømmer ved behov. For å redusere risiko for utslipp, skal det utarbeides
prosedyrer for jevnlig sjekk og dermed behov for tømming av fettutskiller, slik at en er i
forkant i forhold til utslipp. Dette kan innarbeides i faste egenrunder for ytre miljø.
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4. ANMERKNINGER
Anmerkning 1
Det er ikke oversendt flytskjema for prosessen på fabrikken. Det er viktig at Fylkesmannen
får dette. Spesifikt ønskes skjema over utslipp fra tørkeprosessen, damp ut av huset
/renseanlegg og produksjonshall.
Miljørommet blir brukt som ”overskuddsvedtil” for prosessen dersom anlegget blir fullt. Det
er ikke klart hvordan systemet er konstruert og hvordan rør og utslipp går, spesielt med
hensyn til punkter ut av systemet. Det må merkes hva som går til kommunalt nett, og hva som
går til fettutskiller. Fylkesmannen ønsker derfor oversendt en skjematisk beskrivelse av dette.

Fra miljørommet
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5. TILSTEDE PÅ KONTROLLEN
Navn
Tittel/funksjon
Bjørn Gjørum
fabrikksjef
Ole Håkon Johannesen kvalitetsleder
Arnulf Bergli
mekaniker
Evy Jørgensen
fagansvarlig
Bjørn Arne Karlsen
overingeniør

Arbeidssted
EWOS AS, Bergneset
EWOS AS, Bergneset
EWOS AS, Bergneset
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms

6. OPPFØLGING
Fylkesmannen ønsker tilbakemelding innen 15. november på hvordan avvik som
fremkommer i rapporten vil bli fulgt opp av EWOS AS.

