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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Salten Smolt AS 
avd. Breivika  
Kontrollnummer: 2017.007.I.FMNO  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Børge Andreassen  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Agnar Gryt 
Paal Robert Haagensen  

Fra Fylkesmannen i Nordland: 
Maria Larsen Seivåg  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i 
Nordland: 
Trine Moland   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Salten Smolt AS avd. Breivika 
(Salten Smolt) den 1. november 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke 
får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Nordland avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.   
 
Avvik: 
Virksomhetens risikovurdering omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning. 
Virksomheten har ikke skriftlige miljømål spesifikke for lokalitet Breivika. 
Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon. 
Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelser av vilkår i tillatelse eller krav i forurensningsregelverket (avvikshåndtering 
og systematisk forebyggende vedlikehold). 
Virksomheten har ikke ikke oppfylt krav til dybde på utslippsanordning, og har ikke 
dokumentert ledningens plassering. 
 
Anmerkninger: 
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Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for gjennomgang av risikovurdering som 
sikrer at den fungerer som forutsatt. 
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
3. november 2017 Maria Larsen Seivåg Sten D. Bruaas 
dato kontrollør  fung. seksjonsleder 
 Fylkesmannen i Nordland 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Bodø kommune 
 Fiskeridirektoratet 
 Mattilsynet 
 Arbeidstilsynet 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: SALTEN SMOLT AS  

Organisasjonsnr.: 982671809  Eies av:   

Bransjenr. (NACE-kode): 03.222 - Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert 
akvakultur  
 
Kontrollert enhet 

Navn:   Salten Smolt AS avd. Breivika Anleggsnr.:  1804.0139.01 

Kommune: Bodø  Fylke: Nordland  

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land   

Tillatelse gitt: 7. mars 2006  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven  og produktkontrolloven overholdes.  Inspeksjonen er en 
del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.   
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Kjemikalier    

 
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 
 

 Salten Smolt plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. 
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Salten Smolt innen 4. desember 
2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Nordland v/Maria Larsen Seivåg. 
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4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. 
oktober 2017.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen 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  Salten Smolt bli ilagt et gebyr på 
kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer 
gebyrsats 3 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 til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller 
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. 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 postjournalen til 
Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomhetens risikovurdering omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning. 
 
Avvik fra:  
Utslippstillatelse datert 7.3.2006 pkt. 5.1 om internkontroll 
 
Kommentarer: 
Virksomhetens risikovurdering dekker ikke alle sentrale aktiviteter/utstyr ved lokaliteten. 
Dette gjelder f. eks selve utslippet til sjø samt oppbevaring av farlig avfall. 
 
 
Avvik 2 
Virksomheten har ikke skriftlige miljømål spesifikke for lokalitet Breivika. 
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Avvik fra:  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 4 jf. tredje ledd. 
 
Kommentarer: 
Virksomheten har generelle miljømål for bedriften som helhet, men mangler spesifikke 
mål for lokaliteten. De generelle målene er heller ikke målbare. Vi forventer at 
virksomheten gjennom miljømål viser at dere jobber med utslippsreduksjon for det 
enkelte anlegg, og at miljømål er satt for å redusere risiko på de forhold i 
risikovurderingen som har størst betydning for ytre miljø.
 
 
Avvik 3 
Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon. 
 
Avvik fra:  

- Produktkontrolloven § 3 a jf.  
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7, jf. tredje ledd 

 
Kommentarer: 
Virksomheten skal vurdere substitusjon, det vil si å bytte til mer helse- og miljøvennlige 
kjemikalier eller metoder, og må ha skriftlige rutiner for å sikre at dette gjøres. Selskapet 
har per i dag ingen slike rutiner. Salten Smolt har byttet til et mildere ensileringsmiddel 
av personellhensyn, men kunne ikke vise til andre eksempler på substitusjonsvurderinger 
i virksomheten. Salten Smolt bruker EcoOnline, og denne er etter eget utsagn oppdatert 
med de kjemikalier som jevnlig er i bruk på anlegget. Dette vil være et nyttig 
utgangspunkt for vurdering av substitusjon. Under tilsynet viste Fylkesmannen for øvrig 
til veilederen 1715/2000 (Substitusjonsplikten) for beskrivelse av hvordan slike 
vurderinger gjennomføres.
 
 
Avvik 4 
Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelser av vilkår i tillatelse eller krav i forurensningsregelverket (avvikshåndtering 
og systematisk forebyggende vedlikehold). 
 
Avvik fra:  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7, jf. tredje ledd. 
 
Kommentarer: 
Fylkesmannen observerte at Salten Smolt har et elektronisk system for avvikshåndtering, 
og fikk fremvist at dette har vært brukt jevnlig og i økende grad siden 2013. Vi forventer 
imidlertid at virksomheten også har skriftlige rutiner for denne avvikshåndteringen slik at 
overholdelse av krav i regelverket sikres. 
 
Fylkesmannen observerte at Salten Smolt har en excel-fil med oversikt over fremtidige 
kontroller for noe av sitt utstyr (pumper o.l.). Vi forventer imidlertid at det foreligger 
skriftlige rutiner for å sikre at arbeid med forebyggende vedlikehold og utskifting skjer 
systematisk. Vi observerte også at viktig, utslippsrelatert utstyr som f. eks. dieseltanken 
ikke var inkludert i den ovennevnte excel-filen. 
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Avvik 5 
Virksomheten har ikke ikke oppfylt krav til dybde på utslippsanordning, og har ikke 
dokumentert ledningens plassering. 
 
Avvik fra:  
Utslippstillatelse datert 7.3.2006, pkt. 1.6 
 
Kommentarer: 
Ifølge utslippstillatelsen skal utslippet føres ut til minimum 20 meters dybde i 
Skjerstadfjorden. I tillegg var det satt vilkår om rapportering om at utslippsledningen var 
tatt i bruk, med dokumentasjon fra utførende konsulent/dykker. Etter det Fylkesmannen 
kan se er ikke disse vilkårene overholdt. I den tillempede B-undersøkelsen rundt 
utslippet i 2015 er stasjonen like ved selve utslippet 14 meter dyp, og de eneste 
stasjonene som er over 20 meter dype ligger et stykke utenfor utslippet. Selskapet 
kunne heller ikke fremvise dokumentasjon på ledningsplasseringen. 
 
Fylkesmannen ber selskapet om å redegjøre for forholdene. Dersom det er ønskelig å 
beholde dagens utslippspunkt må dette søkes om. 
 
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for gjennomgang av risikovurdering som 
sikrer at den fungerer som forutsatt. 
 
Kommentarer: 
Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at risikovurderingen er oppdatert og fungerer 
som den skal. Vi forventer rutiner som beskriver ansvar for gjennomgang, hvem som 
skal delta og hva som utløser en revidering.
 
 
 
8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

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

 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 
og 3a 

 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 Fylkesmannen 
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Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:
 

 Diverse dokumenter fra selskapets internkontroll, inkludert risikovurdering for 
ytre miljø, avfallsplan, mål og politikk og beredskapsplan 

 Oversikt over kjemikalieforbruk, inkludert oversikt i EcoOnline 
 Virksomhetens system for avvikshåndtering 
 Excel-fil med vedlikeholdsplan 
 Tillempet MOM B-undersøkelse fra 9.12.2015

 
 
9. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Håndtering av farlig avfall (M284)  
 
 
 
 


