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Miljødirektoratets rolle

Vi jobber for å begrense 

klimaendringene og tilpasse 

oss et endret klima, vi jobber 

for å bevare naturens 

mangfold av planter, dyr og 

landskap, og for å begrense 

forurensende utslipp til luft 

og vann.

Fylkesmannen er delegert 

myndighet etter 

forurensningsloven i 

akvakultursaker (vurderer 

lokalitetsklarering)

Fylkesmannen gir 

uttalelse om naturverdier, 

friluftsliv, fiske- og 

viltinteresser

Fylkesmannen er delegert 

myndighet etter 

forurensningsloven i 

akvakultursaker (vurderer 

lokalitetsklarering)

Fylkesmannen gir 

uttalelse om naturverdier, 

friluftsliv, fiske- og 

viltinteresser



Kontrollerte

40 kontrollerte selskap (31%)

89 kontrollert anlegg (9%)

Tilsynsaksjon 2017

Hovedtema:

Miljømål

Risikovurdering

Miljøundersøkelser (resipient)

Kjemikalier og legemiddel



Miljømål - forventninger

Forventning: 

Konkrete mål knyttet til risiko

Måloppnåelse fulgt opp av ledelse

Eks. Miljømål

• redusere behov 

legemiddelbehandling

• redusere spillfôr

• bytte ut kobberimpregnering

Miljørisikovurdering
Miljømål

Resultater for

virksomheten



Miljørisikovurdering - forventninger

Oppdatert, dokumentert, tilpasset lokalitet og 
anleggets drift.

 Ca. 80% har utført og oppdatert 
risikovurdering.

Omfatte risiko for alle typer utslipp/ påvirkning
 Over 50% funn på risikovurderingens 

omfang

Bruk kunnskap 
• Miljøundersøkelser –utvikling i resipient

• HI risikorapport

• Naturtypekartlegging 

Resipient: Sårbar natur, terskelfjord, samlet 

belastning

Støy 

Lys

Lukt

Avfall

Fremmed-

stoff i fôr

Legemidler/ kjemikalier



Oppfølging risikovurdering- forventninger

Oppfølging fra ledelse: 

• Hva viste risikovurderingen? 

• Hvilke tiltak bør iverksettes?

Dokumentert handlingsplan for tiltak

• vurdering av foreslåtte tiltak og beslutning

• ansvarlig for tiltak iverksettes

Effekt av tiltak vurderes 

• Er risiko redusert? 

• Bidrar tiltak til å nå miljømålene? 

Husk: Informer eksterne om risiko og resipientforhold

eks. veterinær, brønnbåt

Foto: Fylkesmannen i Nordland



Miljøundersøkelser - forventninger

Oppdretter har ansvar for kvalitet på rapportene

• Rutine for å kvalitetssikre rapport 

• Gir rapporten svar på grad av miljøpåvirkning? 

• Kan resultat og vurderinger i rapporten brukes i 

risikovurderingen?

 Over 30% mangler kvalitetssikringsrutine 

 27% mangler/mangelfull pålagt miljøundersøkelse

NS9410:2016  

• Konsulenten skal faglig begrunne plassering av 

prøvestasjoner, vurdere prøveresultat, gi anbefalinger

• Andre miljøundersøkelser skal vurderes

Ta ansvar for egen miljøpåvirkning 

av resipienten

Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal



Kjemikaliebruk - substitusjonsplikt

• Risikovurdere kjemikaliene 

• Vurdere bytte til mer helse og miljøvennlige alternative 

• kjemikalier 

• metoder

• Dokumentert oversikt, vurdering og konklusjon

 God lagring av kjemikalier

 Over 50% mangler/ mangelfull dokumentert 

substitusjonsvurdering.



Forurensningsmyndighetens regelverk 

 Tillatelse etter forurensningsloven 

(+ oversendelsesbrev)

 forurensningsloven

 produktkontrolloven

 avfallsforskriften

 Internkontrollforskriften*

 Faktaark M-735

* Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter



Internkontroll (styringssystem for miljø)

Regelverk: 

Internkontrollforskriften. 

Systematisk styring og 

gjennomføring av tiltak for 

å verne det ytre miljøet 

mot forurensning, sikre 

bedre avfallsbehandling og 

forebygge at produkter 

medfører helseskade eller 

miljøforstyrrelse.

Dokumentert, tilpasset 

Etterspurt av ledelsen

Miljørisikovurdering

Miljøtiltak

Oppfølging

Resultat-

vurdering

Miljømål

Resultater for

virksomheten



www.miljødirektoratet.no


