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Tillatelse etter forurensningsloven til samlokalisering av FOU-tillatelser med
kommersielle tillatelser på 4 lokaliteter i Harstad, Dyrøy og Tranøy
kommuner - Europharma AS
Fylkesmannen i Troms har ingen vesentlige innvendinger til samlokalisering av FOUtillatelser med eksisterende kommersielle tillatelser på 4 lokaliteter i Harstad, Dyrøy og
Tranøy kommuner.
Fylkesmannen i Troms viser til 4 søknader fra Europharma AS, alle datert 2. januar 2017,
oversendt fra Troms fylkeskommune i brev av 12. januar 2017.
Søknadene gjelder samlokalisering av FOU-tillatelser med eksisterende kommersielle
produksjonstillatelser for laks og ørret på 4 lokaliteter i Harstad, Dyrøy og Tranøy kommuner
som vist i tabellen under. Alle de kommersielle tillatelsene tilhører Salmar Nord AS.
Lokalitetsnavn

Kommune B-undersøkelse (miljøtilstand)

Mollvika
Skogshavn
Oterneset
Kvitfloget

Harstad
Dyrøy
Harstad
Tranøy

1
1
1
2

Dato for
undersøkelse
18. mars 2015
14. april 2015
27. februar 2016
21. juli 2016

Vurdering
Det opplyses i søknaden at samlokaliseringen ikke innebærer endringer i arealbruk eller
maksimalt tillatt biomasse. Troms fylkeskommune har derfor besluttet at det ikke er
nødvendig med offentlig ettersyn av søknaden.
Vedlagt søknadene er resultatet fra B-undersøkelser som viser miljøtilstanden på bunnen under
anleggene på prøvetidspunktet, jf. tabellen over. Samlokaliseringen vil etter vår vurdering ikke
føre til vesentlig endrete utslippsforhold på lokaliteten. Uavhengig av samlokaliseringen
forutsetter vi at lokalitetene følges opp i samsvar med påvist miljøtilstand og frekvens fastsatt i
NS 9410:2016.
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Vi kan videre ikke se at samlokaliseringene vil føre andre vurderinger etter naturmangfoldlovens
miljørettslige prinsipper §§ 8-12 enn det som ble gjort når det ble gitt ordinær tillatelse etter
forurensningsloven for lokalitetene.
Europharma AS skal videre følge de rammer og begrensninger som følger av gjeldende
tillatelser etter forurensningsloven for de respektive anleggene på lokalitetene som vist over.
Vi har derfor ingen vesentlige innvendinger til en slik samlokalisering, og vurderer at det ikke
er nødvendig å regulere dette etter en egen tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Med hilsen
Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør
Per Kr. Krogstad
fagansvarlig
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