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Tillatelse til utslipp fra landbasert settefiskanlegg ved Neptunbruket
i Båtsfjord kommune
Vi viser til søknad sendt fra Fiskeridirektoratet 7. juli 2008 og at kommunen er positiv til
etablering av landbasert settefiskanlegg for laksefisk ved Neptunbruket i Båtsfjord.

Vedtak
Polar Seafood AS får tillatelse, i medhold av lov om vern mot forurensninger og om
avfall av 13. mars 1981 nr 6 (forurensningsloven) §§ 11 og 16, til utslipp til vann og luft
fra landbasert settefiskanlegg for laksefisk ved Neptunbruket i Båtsfjord kommune.
Denne tillatelse erstatter tidligere tillatelser til utslipp.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å kreve at bedriftens avløp skal ledes til
kommunalt avløpsnett, og derved også kommunens rett til å kreve avløpsgebyr, jf plan - og
bygningsloven § 66, forurensningsloven § 25.

Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt virksomheten har fått konsesjon etter oppdrettsloven.
Vedlagte vilkår skal til enhver tid være oppfylt.
Ansvarlig enhet
Foretaksnummer

Polar Seafood AS
988 964 719

Maksimal tillatt biomasse
Lokalitet
Område
Kontroll-klasse1

150 tonn årlig fôrforbruk
Neptunbruket GNR 4 BNR 7
Båtsfjorden
4

1

Det samme som risikoklasse iht. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for
Statens forurensningstilsyns og fylkesmennenes arbeid med tillatelser og kontroll etter
forurensningsloven

Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 70

E-post:
postmottak@fmfi.no

Internett:
http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
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Redegjørelse for saken
Ved Neptunbruket har det tidligere vært smoltproduksjon. Det har ikke vært drift ved anlegget
de 2 siste år. Det blir nå søkt om en produksjon ved anlegget som tilsvarer et årlig fôrforbruk
på 150 tonn.

Begrunnelse for vedtaket
Vi gir tillatelse fordi kommunen godkjenner etableringen og fordi undersøkelser viser at det
kan være forsvarlig å plassere et landbasert settefiskanlegg for laksefisk ved Neptunbruket.
Vi gir tillatelsen fordi vi mener at utslippet ikke vil endre resipienten på en uakseptabel måte
dersom vilkårene som er gitt for tillatelsen blir fulgt. Vi forutsetter at Polar Seafood AS har
tilstrekkelig tilgang på ferskvann til produksjonen.
Det er flere aktører som påvirker resipienten i Båtsfjord/Indrefjord, og Fylkesmannen i
Finnmark vurderer å kreve utført en felles miljøundersøkelse fra aktørene i Båtsfjord, som
beskriver forholdene i området. Vi gir tillatelsen fordi vi kan endre tillatelsen om effekten eller
utviklingen i resipienten blir annerledes enn det vi forventer.

Erstatningsansvar
Utslippstillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter
forurensningsloven § 10 og kap 8.

Klageadgang mv.
Vedtaket kan påklages til Statens Forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningsloven
kapittel VI av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det
tidspunktet underretning om dette vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen
bør begrunnes og skal angi det vedtak som det klages over og den eller de endringer som
ønskes. Klagen skal sendes til SFT via Fiskeridirektoratet.
En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Dersom vedtaket blir
påklaget, kan Fylkesmannen eller SFT bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jamfør forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen
av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages jamfør forvaltningslovens § 2 bokstav b,
jamfør’ 28.
Oppstart av virksomheten før eventuell klage er avgjort skjer på søkers eget ansvar. Sakens
parter har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven § § 18 og 19.
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av
saken.

Med hilsen

Evy Jørgensen
seksjonssjef
Kopi til:
Polar Seafood AS
Mattilsynet

Ketil Olsen
overingeniør
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Vilkår for tillatelse datert 20. august 2008 til landbasert
settefiskanlegg ved Neptunbruket i Båtsfjord kommune
1. Utslipp til sjø
Utslippene skal ikke endre miljøtilstanden i resipienten på uakseptabel måte. Konkret betyr
dette at den ansvarlige skal dokumentere miljøtilstanden i resipienten og selv reduserer
utslippet, (se § 29 og § 30 i akvakultur-forskriften2).
2. Utslipp til luft og støy
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige lukt- og støyulemper av
betydning for naboer og andre.
3. Internkontroll
Virksomheten plikter å ha internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til internkontrollforskriften.3 Det skal blant annet inneholde skriftlige rutiner om avfallshåndtering, miljøovervåking, beredskap ved uhell m.m. Se www.regelhjelp.no
4. Akutte utslipp
Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift 09.07. 1992 om varsling av akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning. Den ansvarlige skal gjennomføre tiltak for å redusere
risikoen for akutte utslipp.
5. Kontroll av bedriften
Virksomheten skal kunne kontrolleres når som helst, jf. forurensningsloven §§ 49 og 50.
Kontroller er gebyrpliktig iht. forurensningsforskriftens kapittel 39.
6. Avfall
Virksomheten plikter å sette seg inn i relevant regelverk som gjelder håndtering av avfall.
Alt avfall skal bringes til mottaker som er godkjent av forurensningsmyndighetene.
Tilgjengelige gjenvinnings- og returordninger skal benyttes (f.eks. plast, elektriske og
elektroniske produkter og farlig avfall). Les mer på www.regelhjelp.no og www.sft.no
7. Eierskifte, driftstans og konkurs
Dersom virksomheten har vært nedlagt eller ute av drift i mer enn 2 år, må det gis melding til
Fylkesmannen som avgjør om ny søknad er nødvendig. Ved nedleggelse eller stans av
virksomheten plikter ansvarshavende å sørge for rydding og istandsetting av de berørte
områdene, jf. forurensningsloven § 20 og avfallsforskriften § 11-9.
8. Endring av tillatelsen
Denne tillatelsen kan endres, oppheves eller få nye vilkår, jf. forurensningsloven § 18.
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FOR 2004-12-22 nr 1785: Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturforskriften)
Forskrift 06.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

