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Kverva - pålegg om luktmåling og spredningsberegning - varsel om 
tvangsmulkt og pålegg om tredjeparts vurdering - Nutrimar AS - Frøya 

Fylkesmannen pålegger Nutrimar AS å gjennomføre luktmålinger og spredningsberegninger 
fra biproduktanlegget. Rapport skal sendes Fylkesmannen innen 15.11.2019. Fylkesmannen 
varsler tvangsmulkt og pålegg om tredjeparts gjennomgang av utstyr, prosesser og rutiner 
hvis bedriften ikke kan dokumentere at luktkravene i tillatelsen overholdes innen 
15.11.2019. Omgjøring av vedtak om tvangsmulkt for å få tilfredsstillende vannrenseanlegg 
på plass innen 15.12.2019. 
 
Fylkesmannen viser til tidligere korrespondanse og møter i saken. Fylkesmannen viser til møte med 
bedriften med konsulenter 27.08.2019, samt tidligere vedtak om tvangsmulkt. 
 
Dette brevet omhandler følgende: 

Vedtak og varsel om vedtak Avgjørende dato 
1. Vedtak om pålegg om representativ prøvetaking og innsending av 

rapport fra prøvetaking og spredningsberegning av luktutslipp, samt 
plan for oppfølgende målinger 

15.11.2019 

2. Omgjøring av vedtak om tvangsmulkt fra 02.04 og 21.05.2019 15.11.2019 
3. Varsel om vedtak om tvangsmulkt for manglende prøvetaking, 

spredningsberegning og innsending av rapport om luktutslipp 
15.11.2019 

4. Varsel om vedtak om tvangsmulkt for å få rettet avvik fra 
utslippstillatelsen 

15.11.2019 

5. Varsel om pålegg om tredjeparts gjennomgang av utstyr, prosesser og 
rutiner 

15.11.2019 

6. Omgjøring av vedtak om tvangsmulkt knyttet til installering av 
tilfredsstillende vannrenseanlegg   

15.12.2019 

7. Frist for å sende Fylkesmannen kommentarer til varslene om 
tvangsmulkt og pålegg om tredjeparts gjennomgang av 
biproduktanlegget 

Innen 2 uker fra 
dette brevet er 

mottatt 
8. Klagefrist på pålegg om innsending av rapport fra representativ 

prøvetaking og spredningsberegninger for luktutslipp 
Innen 3 uker fra 
dette brevet er 

mottatt 
1. Vedtak om pålegg om få utført luktmåling/-kartlegging med spredningsberegninger 



  Side: 2/5 

Fylkesmannen viser til varsel om pålegg om ytterligere luktmålinger og spredningsberegninger, 
sendt Nutrimar AS i brev datert 05.08.2019. Fylkesmannen kan ikke se at vi har mottatt noen 
kommentarer til dette varselet. 
 
Fylkesmannen pålegger derfor Nutrimar AS å få gjennomført flere oppfølgende luktmålinger/-
kartlegginger med spredningsberegninger i høst/vinter.  
 
Prøvetaking og bestemmelse av lukt ved olfaktometri skal utføres etter Norsk Standard NS-EN 13725 
Luftundersøkelse – Bestemmelse av luktkonsentrasjon ved dynamisk olfaktometri (eller nyere 
standard) så langt dette er mulig.  
 
Luktkartleggingen skal være representativ for Nutrimars utslipp og skal utføres ved full drift i 
anlegget. 
 
Prøvetaking, analyse og konklusjoner/vurderinger av prøvene skal utføres av akkreditert firma for 
slike undersøkelser. Akkreditert firma for luktmålinger og -analyser må utarbeide en rapport etter 
arbeidet som inneholder fullstendige spredningsberegninger, vurdering av representativitet og 
feilkilder og vurderinger av om kravene i utslippstillatelsen fra 21.02.2017 blir overholdt. 
 
Første rapport fra luktkartlegging og spredningsberegninger med vurderinger av representativitet og 
feilkilder og vurderinger om kravene i utslippstillatelsen er oppfylt, skal være mottatt av 
Fylkesmannen innen 15.11.2019. 
 
En plan for oppfølgende luktmålinger/luktkartlegging og dokumentasjon på luktutslippene skal også 
sendes Fylkesmannen innen 15.11.2019. 
 
Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 51. 

 
2. Omgjøring av vedtak om tvangsmulkt 
Fylkesmannen varslet 15.02.2019 tvangsmulkt på 1 000 000,- kr, hvis Fylkesmannen ikke mottok 
dokumentasjon innen 31.05.2019 som viste at tilfredsstillende rensesystemer for lukt har blitt 
installert og fungerer i biproduktanlegget, slik at luktutslippene holdes innenfor grenseverdiene i 
tillatelsen etter forurensningsloven. Dette skulle bekreftes av ekstern konsulent. 
 
Tvangsmulkten ble vedtatt i brev datert 02.04.2019, men fristen ble utsatt til 30.06.2019 i brev datert 
21.05.2019. 
 
Fylkesmannen har i denne saken satt frister som har samsvart med de datoene som Nutrimar AS 
har angitt for ferdigstillelse av dette arbeidet. Under møtet med bedriften og konsulentene 
27.08.2019 kom det imidlertid fram at disse fristene ikke hadde vært realistiske. 
 
Ifølge konsulenten Clairs hadde de gjort alt de kunne for å få anlegget klart og velfungerende innen 
fristen 30.06.2019, men at det ikke hadde vært teknisk mulig å få kjørt inn anlegget i tide til denne 
fristen. Det var også helt urealistisk å få tatt nye luktmålinger og gjøre nye spredningsberegninger 
innen denne fristen, slik at det ifølge konsulenten var umulig å dokumentere luktutslippene innen 
30.06.2019. 
 
Med bakgrunn i at nytt luktrenseanlegg hadde blitt installert innen fristen, konsulentens nye 
informasjon om urealistiske datoer for installasjon, innkjøring av anlegget og ny prøvetaking, har 
Fylkesmannen konkludert med at vi omgjør dette vedtaket om tvangsmulkt, med hjemmel i 
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forvaltningsloven § 35. Fylkesmannen kommer dermed ikke til å kreve inn tvangsmulkt knyttet til 
retting av avvikene for luktutslipp fra 02.04.2019 og 21.05.2019 med frist 30.06.2019. 
 
Fylkesmannen omgjør i stedet vedtaket om tvangsmulkt til to nye varsel om tvangsmulkt. Ett av 
varslene knyttes til innsending av rapport fra luktkartlegging og spredningsberegning. Det andre 
knyttes til retting av avvik fra utslippstillatelsen fra 21.02.2017. De nye varslene om tvangsmulkt blir 
gitt i to nye punkt i dette brevet. 
 
Fylkesmannen har vurdert saken etter naturmangfoldloven § 8-12. Vi har kunnskap om at det finnes 
noen fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse i området. Fylkesmannen kan likevel ikke se at 
luktutslipp fra anlegget vil gi irreversible effekter på fuglelivet i området.  
 
Fylkesmannen er derimot klar over at utslipp fra anlegget har gitt luktplager i nabolaget, og vi har 
mottatt mange klager på dette. Blant annet på grunn av klagene, vil det være svært viktig å få 
gjennomført en representativ prøvetaking/kartlegging av lukt fra biproduktanlegget og å få 
gjennomført spredningsberegning for å se om bedriften holder seg innenfor vilkårene i tillatelsen 
etter forurensningsloven.  
 
3. Varsel om vedtak om tvangsmulkt hvis Fylkesmannen ikke mottar rapport fra 

luktkartlegging og spredningsberegning 
Fylkesmannen varsler i henhold til forvaltningsloven § 16 om at vi kommer til å fatte vedtak om 
tvangsmulkt for å få gjennomført tilfredsstillende prøvetaking med beregninger og rapportering. 
 
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på 750 000,- kr (sju hundre og femti tusen kroner) vil påløpe 
dersom Fylkesmannen ikke har mottatt rapport fra representativ luktkartlegging med 
spredningsberegninger og vurderinger, jf. vedtak om pålegg gitt i dette brevets punkt 1, Vedtak om 
pålegg om få utført luktmåling/-kartlegging med spredningsberegninger, innen fristen 15.11.2019. 
 
Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven § 73. 
 
4. Varsel om vedtak om tvangsmulkt for å få rettet avvik fra utslippstillatelsen 
Fylkesmannen varsler i henhold til forvaltningsloven § 16 om at vi kommer til å fatte vedtak om 
tvangsmulkt for å sikre at ulovlige forhold blir rettet.  
 
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på 750 000,- kr (sju hundre og femti tusen kroner) påløper 
dersom Fylkesmannen ikke har mottatt dokumentasjon innen 15.11.2019 som viser at 
luktutslippene holdes innenfor grenseverdiene i tillatelsen etter forurensningsloven fra 21.02.2017.  
 
Det vil kun være rapport fra akkreditert firma, som pålagt i dette brevets punkt 1, Vedtak om pålegg 
om få utført luktmåling/-kartlegging med spredningsberegninger, som vil kunne være tilstrekkelige 
dokumentasjon. 
 
5. Varsel om pålegg om tredjeparts gjennomgang av utstyr, prosesser og rutiner 
Fylkesmannen varsler samtidig om at hvis bedriften ikke klarer å holde seg innenfor vilkårene i 
utslippstillatelsen innen 15.11.2019, vurderer vi ytterligere vedtak om pålegg og tiltak. 
 
Biproduktanlegget til Nutrimar AS på Kverva er omfattet av kravene i EUs industriutslippsdirektiv. I 
vilkår 2.7 i tillatelsen står det følgende: «Anlegget skal etterleve forurensningslovens- og 
naturmangfoldlovens «føre-var»-prinsipper for å redusere miljøpåvirkningen av driften og forbruket av 
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ressurser, samt at bedriften plikter å benytte seg av beste tilgjengelige teknikker (BAT) som gjelder denne 
type virksomhet. Dette gjelder for samtlige interne produksjonsprosesser samt utslippsforhold.» 
 
I første omgang varsler derfor Fylkesmannen om at vi vurderer å pålegge bedriften å få gjennomført 
en vurdering av utstyr, prosesser og rutiner i anlegget av en uavhengig tredjepart med kompetanse 
på fagfeltet, for å blant annet vurdere om anlegget tilfredsstiller kravene til å benytte best 
tilgjengelige teknikker i de interne produksjonsprosessene, samt utslippsforhold. 
 
6. Omgjøring av vedtak om tvangsmulkt knyttet til installering av tilfredsstillende 

vannrenseanlegg   
Fylkesmannen viser til vedtak om tvangsmulkt knyttet til dokumentasjon på at tilfredsstillende 
vannrenseanlegg er installert og fungerer i biproduktanlegget innen 15.09.2019, datert 02.04.2019 
og 21.05.2019. 
 
Fylkesmannen mottok 30.08.2019 informasjon fra konsulenten WSP om at leverandøren av 
vannrenseanlegget har gitt tilbakemelding om at oppstarten av det nye anlegget blir forsinket med 
10 uker. Forsinkelsen skyldes forsinkede leveranser fra underleverandører. Ny framdriftsplan for 
oppstart av anlegget er derfor anslått til uke 46/47, 2019. 
 
Fylkesmannen har besluttet at vi med bakgrunn i disse nye opplysningene omgjør vedtaket om 
tvangsmulkt fra 21.05.2019, jf. forvaltningsloven § 35, og utsetter fristen til 15.12.2019. 
 
Dersom Fylkesmannen ikke innen 15.12.2019 har mottatt dokumentasjon på at tilfredsstillende 
vannrenseanlegg er installert og fungerer i biproduktanlegget, slik at fettinnholdet i 
prosessavløpsvannet til sjø minst holdes innenfor grenseverdiene på 300 mg/l og 27 kg per døgn,  
påløper en tvangsmulkt på kr 100 000,- (hundre tusen kroner).  
 
At renseanlegget er installert og fungerer må bekreftes av ekstern konsulent, samt med innsending 
resultat fra prøvetaking av avløpsvannet, til Fylkesmannen innen 15.12.2019. 
 
Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven § 73.  
 
Fylkesmannen har vurdert saken etter naturmangfoldloven § 8-12. Vi har kunnskap om at det finnes 
fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse i området. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at 
utslipp til vann vil gi direkte effekt på disse. Et overutslipp over tid vil imidlertid kunne gi lokale 
effekter på økosystemet i området ved utslippet. 
 
Nutrimar AS har tidligere vist ved prøvetaking at bedriften har klart å overholde grenseverdiene for 
utslipp til sjø, selv om tilstrekkelig rensing av avløpsvannet ikke var installert. Fylkesmannen 
forutsetter at det også i perioden fram til det nye anlegget er installert gjennomføres tiltak i 
produksjonsprosessen for å minimere utslippene til vann. Vi har derfor tillagt føre-var-prinsippet 
liten vekt i denne saken. 
 
7. Kommentarer til varsel om vedtak om tvangsmulkt og pålegg om tredjeparts 

gjennomgang 
Hvis Nutrimar AS har noen kommentarer til varslene om tvangsmulkt, størrelsen på tvangsmulktene 
eller fristfastsettelsen, eller varselet om pålegg om tredjeparts gjennomgang av vurdering av utstyr, 
prosesser og rutiner i biproduktanlegget, må eventuelle kommentarer sendes Fylkesmannen innen 
2 uker etter at dette brevet er mottatt. 
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8. Klageadgang  
Vedtaket om pålegg om få utført luktmålinger/-kartlegging med spredningsberegninger og sende 
rapport til Fylkesmannen innen 15.11.2019 kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at 
vedtaket er mottatt.  
 
En eventuell klage skal angi hva det klages over og de endringene som ønskes. Klagen bør 
begrunnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. 
  
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Wiseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Marit Lorvik 
seksjonsleder 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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