FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2010.031.I.FMFI Saksnummer: 10/4157
Dato for inspeksjon: 17. september 2010
Informasjon om virksomheten
Navn: Laksefjord AS

Organisasjonsnr.: 988 599 581

Adresse:
Friarfjord, 9740 Lebesby

Telefon/e-post: 78 49 93 60

Besøksadresse:
Friarfjord, 9740 Lebesby
Kommune/kommunenr.: Lebesby

Anleggsnr.: 2022.0017.01

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Bjørn Rune Hovrud

Bransjenr. (NACE-kode): 03.212

Fra fylkesmannen i Finnmark:
Eirik Frøiland
Magnus Jakola-Fjeld

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende
hovedtema ble kontrollert: håndtering av farlig avfall, internkontrollrutiner, opplæring og kompetanse,
journalføring, lagring, deklarering, viderelevering og beredskap.
Resultater fra kontrollen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket
Det er gitt
anmerkninger

Hovedkonklusjon av tilsynet:
Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik fra utslippstillatelsen, forurensningsloven, og
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
•
•

Virksomheten har ikke overholdt utslippstillatelsen.
Virksomheten har svært mangelfull internkontroll.
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Varsel om gebyr
Fylkesmannen varsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av en gebyrsats på kr:
4 300,- for kontrollen. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf § 16 i
forvaltningsloven. Informasjon om gebyr, se side 3.
Oppfølging etter kontrollen
Ingen
Fylkesmannen ber virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding
tilbakemelding
innen 15. januar 2011 for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og
redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik.
Fylkesmannen ber virksomheten redegjøre for sine vurderinger og
eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.
For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning se
side 3.
Eirik Frøiland
13/12-10 Magnus Jakola-Fjeld
dato
inspektør

Fylkesmannen i Finnmark

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Stig Moen
seksjonssjef
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Definisjoner og informasjon
Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensingsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to
lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke
omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er
strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales
som en anmerkning.

Varsel om tvangsmulkt
Fylkesmannen varsler herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen 15. januar 2011
med de pålagte opplysninger og/eller en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil vi vurdere å fatte
vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en
fastsatt frist og være i størrelsesorden kr 10 000,- første dag, og deretter løpe med kr 1000,- per dag
inntil kravene er oppfylt. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 5. januar 2011.
Vedtak om kontrollgebyr
Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at
forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomhet er gebyrbelagt. Virksomheten skal
betale for kontroll med overholdelse av krav fastsatt i forurensningsforskriften, avfallsforskriften og
internkontrollforskriften. Fylkesmannen fatter med dette vedtak om gebyrsats 4 for kontrollen, jf.
forurensningsforskriften, § 39-6. Dette vil si et gebyr på kr 4 300,- for inspeksjonen. Faktura med
innbetalingsblankett vil bli sendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Avvik
Det ble funnet følgende avvik som resultat av fylkesmannens kontroll. Disse er:

Avvik 1: Anlegget har mangelfulle mål for helse, miljø og sikkerhet.
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5,
annet ledd, pkt. 4 og vilkår 6.1 i utslippstillatelsen.
Kommentar:
Anlegget har fastsatt egne ytre miljømål, men de er mangelfulle. Konkrete miljømål for ytre miljø kan
være å redusere bedriftens restavfall. Få ned energiforbruket og redusere bruken av miljøskadelige
stoffer som kjemikalier osv. Andre eksempler på ytre miljømål kan være fôrfaktor og eventuelt
rensegrad på anlegget. Virksomheten skal skriftlig kunne dokumentere mål for å forebygge mot
forurensning (utslipp) fra anleggets virksomhet til luft, vann og jord.

Avvik 2: Anlegget har mangelfull systematisk risikovurdering av aktivitetene den utøver.
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5,
annet ledd, pkt. 6 og vilkår 6.1 i utslippstillatelsen.

Kommentar:
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Anlegget mangler dokumentasjon på at risikovurderinger er gjennomført. Bedriften har ikke
systematisk kartlagt mulige farer og problemer mht. ytre miljø. Anlegget har ikke vurdert både dagens
og framtidige utslippssituasjon (utvidinger/økt produksjon) med hensyn på forurensing/belastning på
resipienten i forhold til type og tilstand.
Eksempel på anleggets risikovurderinger skal omfatte alle aktiviteter/operasjoner og utstyr
/installasjoner som er knyttet til settefiskanlegget, og som kan ha betydning i forhold til utslipp og ytre
miljø. Dette skal være risikovurdert, inkludert potensielle utslippshendelser/ytre miljø relaterte
uhellsscenarioer (f.eks. dieseltanker, slamtanker, ensilasjetanker eller akutt fiskedød).

