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Etablering av slaktelokalitet i Skjervøy havn - Lerøy Aurora AS
Fylkesmannen viser til brev av 28.3.07 fra Fiskeridirektoratet region Troms med søknad fra
Lerøy Aurora AS om tillatelse til etablering av slakte- og ventemerder i tilknytning til
lakseslakteriet i Skjervøy havn, Skjervøy kommune. Slakte- og ventemerdene skal plasseres
som vist nedenfor:
Slakteri

Lokalitet

UTM koordinater EUREF 89

Kommune

Lerøy Aurora AS

Skjervøy havn

1635-2 34W DC 997 698

Skjervøy

Biomasse
(tonn)
600

I denne saken har Fylkesmannen i Troms fattet følgende
Vedtak
Med hjemmel i forurensningslovens § 8 siste ledd, har Fylkesmannen i Troms bestemt at
etableringen av slakte- og ventemerder i Skjervøy havn kan gjøres uten at tiltaket reguleres
gjennom en egen utslippstillatelse med vilkår gitt i medhold av forurensningslovens § 11.
Forutsetning for dette er at det ikke foretas fôring på lokaliteten.
Begrunnelse
Basert på forurensningsmessige vurderinger og opplysninger gitt i søknaden, har ikke
Fylkesmannen innvendinger mot etableringen av slakte- og ventemerder i Skjervøy havn. Så
langt vi kan se er de forurensningsmessige effektene ved tiltaket av en slik karakter og
størrelse at det ikke er nødvendig å regulere aktiviteten gjennom en egen utslippstillatelse
med vilkår.
Det skal ikke være fôring på lokaliteten, og mageinnholdet i fisken er normalt tømt før den
ankommer lokaliteten. Det vil derfor kun være utslipp av ekskresjonsprodukter (urin etc.) fra
fisken i den tiden den oppholder seg i ventemerdene i påvente av slakting.
Fylkesmannen kan ta saken opp til ny vurdering dersom det viser seg at de forurensningsmessige
effektene av etableringen blir forskjellig enn forventet.
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ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.
Vedtaket kan påklages til Statens Forurensningstilsyn av sakens parter, eller andre med
rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er
kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages
over, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til
fylkesmannen. En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn kan, etter anmodning eller av eget tiltak,
beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort ( jfr.
forvaltningslovens § 42). Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jfr.
forvaltningslovens § 2 bokstav b jfr. § 28)."
Oppstart av virksomheten før eventuell klage er avgjort skjer på søkers eget ansvar.
Med hilsen

Cathrine Henaug
kst. fylkesmiljøvernsjef
Per Kr. Krogstad
overingeniør forurensning
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