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Inspeksjonsrapport: Brevkontroll med Eidsfjord Sjøfarm 
AS  
Kontrollnummer: 2018.001.A.FMNO  
 
Kontaktpersoner: 
Fra virksomheten: 
Ragnhild Berg  
 
  

Fra Fylkesmannen i Nordland: 
Maria Larsen Seivåg  
 
   

Resultater fra kontrollen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra brevkontroll med Eidsfjord Sjøfarm AS 
(Eidsfjord Sjøfarm) sine lokaliteter Daljorda, Innerbrokløysa, Langholmen N og Trolløya 
SV, sendt ut den 7.3.2018. Vi mottok svar fra virksomheten den 23.3.2018, med 
ettersendt tillegg den 10.4.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får 
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Avvik: 

 Det ble ikke funnet noen avvik under kontrollen.  
 
Anmerkninger: 

 Ingen forhold ble anmerket under kontrollen. 
 
Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
16. april 2018 Maria Larsen Seivåg Oddlaug Ellen Knutsen 
dato kontrollør  seksjonsleder 
 Fylkesmannen i Nordland 
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Kopi av rapporten sendes til: 

 Hadsel kommune 
 Sortland kommune 
 Mattilsynet 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: EIDSFJORD SJØFARM AS  

Organisasjonsnr.: 958023685  Eies av:   

Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 - Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i 
hav- og kystbasert akvakultur  
 
Kontrollert enhet 

Navn:   Eidsfjord Sjøfarm AS Anleggsnr.:  1866.0065.01 

Kommune: Hadsel  Fylke: Nordland  

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø   

Tillatelse gitt: 31. juli 2014  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for kontrollen 
Brevkontrollen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes. Fylkesmannens har ført brevkontroll med syv 
selskap, der tema var risikovurdering av kjemisk avlusning. 
 
Kontrollen ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Kontrolltema

 Internkontroll    
 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen 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 kontrollen 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 kontrollen 
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser 
derfor oppfølgingen etter kontrollen som avsluttet. 
  
I tillegg til rapport til hvert enkelt selskap vil Fylkesmannen sende ut et felles 
oppsummeringsbrev til kontrollerte selskap i etterkant av brevkontrollen. Her vil vi blant 
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annet omtale forhold ved risikovurdering og kjemisk avlusning som ikke er direkte avvik 
eller anmerkninger, men som vi mener har eller kan ha forurensningsmessig betydning. 
 
4. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).  
 
 
5. Avvik  
Det ble ikke funnet noen avvik under kontrollen.  
 
 
6. Anmerkninger 
Ingen forhold ble anmerket under kontrollen. 
 
 
 
7. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

 
 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:
 

 Info om koordineringsområdene Sortlandssundet Sør, Eidsfjord Øst og Eidsfjorden 
 Overordnet plan for subregion Hålogaland 
 Kartlegging av miljøaspekter 
 Substitusjonsvurdering av avlusningsmidler 
 Handlingsplan for ytre miljø 
 Risikoanalyse legemiddelbruk for Daljorda, Innerbrokløysa, Langholmen N og 

Trolløya SV
 
 
 
 


