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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Æsvika I, matfisk og settefisk 
Kontrollnummer: 2022.134.I.SFNO  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 

Fra virksomheten: 
Willy K. Sandaa  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Malin Rendal  

Fra Statsforvalteren i Nordland: 
Linda Mikkelsen  
 
Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland: 
Torgeir Fahle   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Aminor AS (Æsvika I, matfisk og 
settefisk) den 25. mai 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding 
om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Statsforvalteren i Nordland avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Virksomheten har ikke skriftlige miljømål spesifikk for Æsvika I. 
 Virksomheten mangler dokumenterte (skriftlige) rutiner for substitusjon, bytte til 

mer helse- og miljøvennlige kjemikalier eller metoder. 
 Virksomheten lagrer diesel uten at det er gjennomført tilstrekkelige tiltak for å 

redusere risikoen for grunnforurensing.  
 
Anmerkninger: 

 Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensing for Æsvika I.  
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
01. juni 2022 Linda Mikkelsen Tilde Nygård 
dato kontrollør  seksjonsleder 
 Statsforvalteren i Nordland 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Meløy kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 

 
Ansvarlig enhet 

Navn: AMINOR AS  

Organisasjonsnr.: 999573525  Eies av:   

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

Navn:   Æsvika I, matfisk og settefisk Anleggsnr.:  1837.0092.01 

Kommune: Meløy  Fylke: Nordland  

Anleggsaktivitet:    

Tillatelse gitt: 2. september 2013  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte 
industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
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 
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 Aminor AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 
Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Aminor AS innen 7. september 2022 sende en 
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  

 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i 
Nordland v/Linda Mikkelsen. 

 
 

4. Vedtak om gebyr 

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. mai 2022.  
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren 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 Aminor AS, matfisk og settefisk bli ilagt et 
gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer 
gebyrsats 2 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 innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, 
men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren 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. Innsyn 

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i 
Nordland (jf. offentleglova) og på våre nettsider.  
 
 

6. Avvik  

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomheten har ikke skriftlige miljømål spesifikk for Æsvika. 
 
Avvik fra:  
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Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 
5, annet ledd nr. 4, tredje ledd, Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Aminor AS ved 
lokalitet Æsvika i Meløy kommune (utslippstillatelsen), datert 02.09.2013, punkt 2.5 Internkontroll.   
 
Kommentarer: 
Virksomheten mangler skriftlig dokumentasjon på konkrete og målbare miljømål for anleggets 
påvirkning på ytre miljø. Eksempler på slike miljømål står beskrevet i utslippstillatelsen. Målene 
skal også gjøres kjent for de ansatte slik at alle kan bidra til måloppnåelse. 
 
 
Avvik 2 
Virksomheten mangler dokumenterte (skriftlige) rutiner for substitusjon, bytte til mer helse- og 
miljøvennlige kjemikalier eller metoder. 
 
Avvik fra:  
Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, nr 7, tredje og fjerde ledd og utslippstillatelsen punkt 7.2 
Substitusjon.  
 
Kommentarer: 
Virksomheten plikter å ha et dokumentert system for å vurdere hvilke kjemikalier som kan 
utgjøre en fare for miljøet, og vurdere risikoen ved benyttelse av disse stoffer. Det skal 
regelmessig vurderes om produktene som blir benyttet kan erstattes av mindre farlige 
alternativer. Også i de tilfeller der det vurderes slik at det ikke blir foretatt bytte skal dette 
dokumenteres. 
 
 
Avvik 3 
Virksomheten lagrer diesel uten at det er gjennomført tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen 
for grunnforurensing.  
 
Avvik fra:  
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 3 og 
internkontrollforskriften §5 andre ledd nr 6.  
 
Kommentarer: 
Virksomheten har en dieseltank på området som leies av en entreprenør. Dieseltanken er en 
mobil tank på 2000 l. På tidspunktet for inspeksjonen var denne plassert ved avfallskontainere, 
på området der det foregår trafikk. Dieseltanken hadde ingen oppsamlingsordning, og hadde 
etter vurdering kun enkel vegg. Produktkontrolloven § 3 sier at virksomheten som benytter seg 
av produkter som kan forurense miljøet skal treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense 
forurensning. Plasseringen av dieseltanken i et trafikkert område uten oppsamlingsordning 
innebærer en høy risiko for uhell med lekkasje ut i grunnen. Dieseltanken står plassert på asfalt, 
men man kan ikke regne det som tilstrekkelig for å hindre avrenning til grunn. Virksomheten 
hadde ikke tatt med dieseltanken i miljørisikovurderingen.  
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7. Anmerkninger 

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensing for Æsvika I. 
 
Kommentarer: 
Ved inspeksjon fremkom det det at virksomheten ikke har oversikt over fremmedstoffer i fôret. 
De har mulighet til å sjekke forseddel, men en slik sjekk ligger ikke inne i en fast rutine.   For å 
kunne overvåke påvirkning på ytre miljø må virksomheten ha oversikt over alle sine utslipp, og 
det må tas med i miljørisikovurderingen. 
 
 
 

8. Dokumentunderlag 

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter 
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
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 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tilde Nygård (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Linda Mikkelsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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