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Nordskag - pålegg om tredjeparts gjennomgang av biproduktanlegget - 
pålegg om akuttiltak og vedtak om tvangsmulkt for retting av ulovlige 
forhold - Nutrimar AS - Frøya kommune 

Fylkesmannen pålegger Nutrimar AS å få en tredjepart til å foreta en gjennomgang av 
utstyr, drift og rutiner i biproduktanlegget. I tillegg vedtar vi tvangsmulkt for å få rettet 
avvik fra utslippstillatelsen, pålegg om akuttiltak for å minske luktutslippene, samt pålegg 
om stans i driften deler av jule- og nyttårshelgen. 
 
Fylkesmannen viser til vårt brev til Nutrimar AS med varsel om pålegg og tvangsmulkt, datert 
04.10.2019, tilbakemelding fra bedriften på e-post 15.11.2019, møte med bedriften 04.12.2019, samt 
påfølgende og tidligere korrespondanse i saken. 
 
Fylkesmannen har i dette brevet satt følgende frister: 

Vedtak og pålegg Punkt i dette 
brevet 

Frist 

Pålegg om akuttiltak for å minske utslippene fra 
biproduktanlegget. Plan for iverksettelse sendes 
Fylkesmannen. 

3 20.12.2019 

Pålegg om å følge plan om stans i driften deler av jule- og 
nyttårshelgen 2019. 

4 23.12.2019 

Pålegg om tredjeparts gjennomgang. Informasjon om hvilken 
tredjepart som er valgt skal sendes Fylkesmannen. 

2 20.01.2020 

Pålegg om tredjeparts gjennomgang av utstyr, prosesser og 
rutiner i biproduktanlegget. Rapport fra gjennomgangen med 
konklusjoner på forbedringspunkter sendes Fylkesmannen. 

2 01.04.2020 

Vedtak om tvangsmulkt for å få rettet avvik fra 
utslippstillatelsen. Dokumentasjon på at luktutslippene 
holdes innenfor grenseverdiene sendes Fylkesmannen. 

1 01.04.2020 

Klagefrist 5 Innen tre 
uker  

 
1. Vedtak om tvangsmulkt for å få rettet avvik fra utslippstillatelsen. 
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Fylkesmannen viser til varsel om vedtak om tvangsmulkt, for å få rettet avvik fra 
utslippstillatelsen, datert 04.10.2019. 
 
Varselet om vedtak gikk ut på at en tvangsmulkt på kl. 750 000,- kr vil påløpe 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. 
 
Utførte tiltak 
Nutrimar AS viser i sin tilbakemelding fra 15.11.2019 til at bedriften har gjennomført tiltak mot 
luktutslipp ved å installere et rensetrinn med scrubber tilsatt lut. Konsulenten Clairs Lindum 
gjorde bedriften i vår oppmerksom på at det kunne bli nødvendig med et ekstra rensetrinn for å 
håndtere alle luktsubstansene, men mente likevel at det ville være hensiktsmessig å installere 
rensetrinnet med lut først. Dette fordi de mente at det var gode muligheter for at 
kombinasjonen mellom sjøvannsscrubber og scrubber med lut ville være tilstrekkelig rensing.  

 
Nå har Clairs Lindum tatt nye prøver av luktkonsentrasjonen ut fra renseanlegget, samt prøver 
av gass og lukt fra ulike delstrømmer i anlegget. Med bakgrunn i denne informasjonen er 
anbefalingene fra konsulenten Clairs at det bør investeres i en scrubber nummer to, slik at 
luktutslippene renses både i en scrubber med lut og i en scrubber med syre. Nutrimar AS mener 
at de med dette ekstra tiltaket vil kunne lykkes i å komme innenfor grenseverdiene i 
utslippstillatelsen. Bedriften har allerede bestilt ny scrubber. Med hensyn til leveringstid, 
montering og juleferie, ber bedriften om en forlengelse av fristen til 01.04.2020. 
 
Vedtak om tvangsmulkt 
Nutrimar AS har ikke klart å dokumentere at luktutslippene holdes innenfor grenseverdiene i 
tillatelsen etter forurensningsloven innen 15.11.2019. Dokumentasjonen som ble sendt inn 
15.11.2019 og opplysningene som ble forelagt oss på møtet 04.12.2019 indikerer luktimmisjon 
ved omkringliggende boliger i størrelsesorden 8,5 til 12 OUE/m3 (luktenheter), mens 
grenseverdien i tillatelsen er satt til 1 OUE/m3. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at virksomheten omgående plikter å rette de ulovlige forholdene. 
 
Fylkesmannen vedtar at en tvangsmulkt på 750 000,- kr (sju hundre og femti tusen kroner) 
påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt dokumentasjon innen 01.04.2020 som viser at 
luktutslippene holdes innenfor grenseverdiene i virksomhetens utslippstillatelse av 21.02.2017.  
 
Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Påløpt 
tvangsmulkt inndrives av Statens innkrevingssentral (SI). Vedtaket om tvangsmulkt er truffet med 
hjemmel i forurensningsloven § 73.  

   
2. Vedtak om pålegg om tredjeparts gjennomgang av utstyr, prosesser og rutiner i 

biproduktanlegget. 
Fylkesmannen varslet i brev datert 04.10.2019 om at dersom 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 utslippsdirektiv. 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.» 
 
Fylkesmannen varslet 04.10.2019 om at vi vurderer å pålegge bedriften å få gjort en 
gjennomgang av utstyr, prosesser og rutiner i anlegget av en uavhengig tredjepart med 
kompetanse på fagfeltet. Dette for blant annet å vurdere om anlegget tilfredsstiller kravene til å 
benytte best tilgjengelige teknikker i de interne produksjonsprosessene, samt utslippsforhold. 
 
Nutrimar AS har i e-post 06.12.2019 informert om at bedriften er åpen for at det skal 
gjennomføres en tredjepartsvurdering. Bedriften mener imidlertid at det kan bli krevende å 
finne en aktør som ikke har vært involvert i bedriftens arbeid. Nutrimar AS foreslår derfor at 
Clairs Lindum vil være den aktøren som kjenner situasjonen best og som er best egnet til et slikt 
oppdrag.  
 
Biproduktanlegget er bygget i lokaler som ble overtatt etter en annen virksomhet, og lokalene er 
derfor ikke optimalt tilpasset biproduktanlegget. Anlegget har blitt påbygd litt etter litt over en 
lang tidsperiode. I tillegg har bedriften tidligere ikke hatt fokus på BAT ved innkjøp av 
produksjonsutstyr til anlegget, noe som har medført utfordringer med installasjon og drift. 
Samlet sett vil dette kunne vanskeliggjøre optimal drift av anlegget.  
 
Bedriften har over tid har hatt problemer med å overholde utslippskravene i tillatelsen, noe som 
har medført ekstra luktbelastning på nabolaget og tidligere også overutslipp av fett til sjø. 
Konsulenten Clairs viser til at det er flere kilder til luktproduksjon i anlegget og at lufta 
inneholder ukjente komponenter. 
 
Fylkesmannen har konkludert med at det i tillegg til installasjon av nye renseløsninger også er 
behov for å sette mer fokus på å optimalisere utstyr, bruken av utstyr, produksjonsprosesser, 
drift og rutiner i selve biproduktanlegget, med tanke på utslipp til omgivelsene. 
 
Fylkesmannen pålegger derfor Nutrimar AS å få engasjert en uavhengig tredjepart med 
kompetanse på området til å systematisk gå gjennom biproduktanlegget og vurdere utstyr, 
bruken av utstyr, produksjonsprosesser og rutiner for driften i anlegget. Pålegget er hjemlet i 
forurensningsloven § 51, punkt b) og c). Det er en forutsetning for dette arbeidet at den som 
engasjeres får tilgang på tilstrekkelig informasjon fra bedriften. 
 
Målet er at den kompetente tredjeparten ut fra gjennomgangen skal kunne konkludere om det 
bør gjøres forbedringer på utstyr, bruken av utstyr, produksjonsprosesser eller rutiner for 
driften i biproduktanlegget for å kunne oppnå følgende: 

 at bedriften kan overholde grenseverdiene i tillatelsen 
 at bedriften oppfyller plikten til å redusere forurensning så langt som mulig 
 at anlegget tilfredsstiller kravene til å benytte beste tilgjengelige teknikker (BAT) for 

denne type virksomhet i de interne produksjonsprosessene, samt utslippsforhold. 
 at feil og mangler blir fanget opp av avvikssystemet og tatt inn som bakgrunn for 

risikovurderinger  
 

Fylkesmannen har konkludert med at Clairs Lindum ikke vil være å anse som en uavhengig 
tredjepart i denne sammenhengen, men at de kan benyttes som informasjonskilde i utførelsen 
av arbeidet. Vi presiserer samtidig at det er utstyr og drift i selve biproduktanlegget, og ikke det 
nyinstallerte renseanlegget for lukt, som vil være hovedfokus for vurderingene som skal gjøres. 
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Informasjon om hvilken tredjepart som skal gjennomføre arbeidet skal sendes Fylkesmannen 
innen 20.01.2020. 
 
Rapport fra tredjeparts gjennomgang av biproduktanlegget med konklusjoner på 
forbedringspunkter skal sendes Fylkesmannen innen 01.04.2020. 
 

3. Pålegg om akuttiltak for å minske luktutslippene fra biproduktanlegget. 
Fylkesmannen viser til utslippstillatelsen, punkt 2.3 om plikt til å overholde grenseverdier, punkt 
2.4 om plikt til å redusere forurensning så langs som mulig, punkt 2.6 om tiltaksplikt ved økt 
forurensningsfare og punkt 3.1 om grenseverdier for utslipp. 
 
Fylkesmannen påpeker at uavhengig av om det kan ta tid før endelig renseløsning er på plass, 
plikter bedriften å minimere utslippene fra anlegget så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader. 
 
Under møtet med bedriften og Clairs 04.12.2019 ble det skissert at en mulig akuttløsning for å 
minske utslippene, inntil endelig renseløsning var på plass, kunne være å sette inn kullfilter. 
Bedriften har allerede flere kullfilter stående på lager. Test med kullfilter 29.11.2019 har vist at 
dette kan være en effektiv teknologi for å håndtere substanser som finnes i luftstrømmene fra 
Nutrimar AS . Det finnes imidlertid noen utfordringer med denne renseteknikken, som må tas 
med i vurderingene. 
 
Fylkesmannen pålegger med dette bedriften å umiddelbart sette i verk de tiltakene som er 
nødvendig og mulig for å redusere luktutslippene mest mulig, inntil den siste scrubberen 
kommer i drift. Om nødvendig, må bedriften vurdere om produksjonen i anlegget skal reduseres 
eller stanses i en periode. Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven § 7. 
 
Informasjon om hvilke tiltak som evt. settes i verk og plan for iverksettelse skal sendes 
Fylkesmannen innen 20.12.2019. 

 
4. Pålegg om stans i driften deler av jule- og nyttårshelgen 2019. 

Nordskag og Kverva velforening har i brev dater 03.12.2019 krevd stopp i produksjonen ved 
Nutrimar AS på Nordskag, grunnet luktforurensning. 
 
Fylkesmannen varslet Nutrimar AS på e-post 17.12.2019 om at vi sannsynligvis kommer til å 
pålegge stans i driften deler av jule- og nyttårshelgen 2019. 
 
Nutrimar AS har i sin tilbakemelding skissert følgende perioder med driftsstans i jule- og 
nyttårshelgen 2019, basert på SalMar AS sin produksjonsplan for lakseslakteriet: 
23.12.2019 etter kl. 12 
24.12.2019 
25.12.2019 
26.12.2019 fram til kl. 22 
29.12.2019 
31.12.2019 etter kl. 12 
01.01.2020 
 
Fylkesmannen pålegger Nutrimar AS å stanse driften i biproduktanlegget i henhold til denne 
planen, slik at naboene kan få forutsigbar informasjon om drift i anlegget i jule- og 
nyttårshelgen. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 7, jf. vilkårene i utslippstillatelsen. 
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Fylkesmannen har avklart med SalMar AS at en eventuell stans i produksjonen hos Nutrimar AS 
ikke vil ha innvirkning på driften i SalMar AS sitt slakteri på Kverva. Vi ber derfor Nutrimar AS om 
å vurdere om driften i anlegget kan stanses i hele perioden f.o.m. 23.12.2019 t.o.m. 01.01.2020 
for å minske luktulempene for nabolaget i denne perioden. 
 

5. Klagefrist 
Vedtakene om pålegg og tvangsmulkt, samt fristfastsettelsene, kan påklages til Miljødirektoratet 
innen tre uker etter at dette brevet 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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