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Tillatelse etter forurensningsloven til samlokalisering av forskningstillatelse
for laks, ørret og regnbueørret på 3 lokaliteter i Dyrøy, Lenvik og Tromsø
kommuner – Havbruksstasjonen i Tromsø AS
Fylkesmannen i Troms har gitt tillatelse etter forurensningsloven til samlokalisering av
eksisterende forskningstillatelse med eksisterende kommersielle tillatelser på tre ulike lokaliteter.
Samlokaliseringen innebærer ikke økning i maksimalt tillatt biomasse (MTB) eller endringer i
arealbeslaget for de eksisterende sjøbaserte anleggene ved Skogshamn, Skårliodden og Finnvika i
henholdsvis Dyrøy, Lenvik og Tromsø kommuner. Forskningstillatelsen er tidligere innvilget med
en MTB på 780 tonn.

Vi viser til søknader fra Havbruksstasjonen i Tromsø AS, alle datert 2. mai 2014, og
oversendt fra Troms fylkeskommune 3. juni 2014 til behandling etter forurensningsloven.
Søknadene har ikke vært ute til offentlig høring som følge av at det ikke er snakk om
endringer i maksimalt tillatt biomasse eller i arealbeslaget. Dyrøy, Lenvik og Tromsø
kommuner er tilskrevet for eventuelle merknader. Som følge av ferietid og redusert
bemanning i sommermånedene, har vi valgt å saksbehandle søknadene nå uten at de
kommunale uttalelsene foreligger. Dette for å unngå vesentlige forsinkelser. Vi forutsetter
imidlertid at Troms fylkeskommune vurderer eventuelle merknader kommunene måtte ha i
saken.
Vi gjør oppmerksom på at for arbeidet med denne utslippstillatelsen skal søker betale et
saksbehandlingsgebyr (se nedenfor).
Vi har valgt å behandle søknadene under ett, og gi et tillatelsesdokument siden det er snakk
om samme type søknad og samlokalisering med samme virksomhet, Salmar Nord AS. Det er
likevel gjort tre separate vurderinger for de tre lokalitetene.
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16,
gir Fylkesmannen i Troms herved Havbruksstasjonen i Tromsø AS tillatelse til utslipp til luft og
vann fra oppdrettsanlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på følgende lokaliteter i
Dyrøy, Lenvik og Tromsø kommuner som vist nedenfor:

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Lokalitet

MTB UTM-koordinater
(tonn) (midtpunkt anlegg)

Samlokalisering

Kommune

TT0035 med tillatelser for Salmar Nord AS

Dyrøy
Lenvik
Tromsø

EUREF 89 UTM sone 33

Skogshamn 780
Skårliodden 780
Finnvik
780

N 7666545 – Ø 600128
N 7710392 – Ø 619963
N 7758500 – Ø 646032

TT0035 med tillatelser for Salmar Nord AS
TT0035 med tillatelser for Salmar Nord AS

Tillatelsen gjelder på de spesielle og generelle vilkår i de til enhver tid gjeldende tillatelser
etter forurensningsloven som allerede er gitt for lokalitetene som vist i tabellen over.
TILLATELSENS RAMME
Tillatelsen kan tas i bruk fra det tidspunkt anlegget har fått akvakulturtillatelse fra Troms
fylkeskommune. Dersom anlegget ikke har etablert seg, utvidet eller flyttet innen 2 år, må det
i henhold til forurensningslovens § 20 gis melding til Fylkesmannen som avgjør om en ny
søknad er nødvendig.
Tillatelsen gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret i merdanlegg i sjø. Maksimalt
tillatt biomasse for lokaliteten er oppgitt i tabellen ovenfor.
Tillatelsen omfatter i tillegg eventuelle utslipp fra produksjonsutstyr og sanitæravløp knyttet til
anleggets oppdrettsvirksomhet, med unntak av forhold nevnt i vilkårene for utslippstillatelsen.
Tillatelsen gjelder ikke for slakting og sløying av fisk og impregnering av nøter.
FRISTER
Tiltak
Internkontroll
Plan for disponering av
avfall fra virksomheten.
Årsrapport ang. produksjon,
avfall, fòrforbruk mm.

Frister
Ved oppstart
Ved oppstart

Punkt i vilkårene
6.1
4.1

Rapporteres i tråd med gjeldende
regelverk

6.3

BEGRUNNELSE
Havbruksstasjonen i Tromsø AS ønsker å samlokalisere forskningstillatelsen TT 0035 med tre
eksisterende tillatelser som er gitt til Salmar Nord AS for sjøbaserte anlegg ved henholdsvis
Skogshamn (Dyrøy), Skårliodden (Lenvik) og Finnvik (Tromsø). Maksimalt tillatt biomasse
(MTB) for forskningstillatelsen er 780 tonn. Det vil imidlertid ikke skje en økning av MTB på
de respektive anleggene, og det er heller ikke snakk om arealutvidelser. Driften av
forskningstillatelsen vil derfor skje innenfor de rammer og vilkår som er gitt for de respektive
anlegg på de tre lokalitetene.
Søknadene er oversendt de respektive kommuner, men Troms fylkeskommune har besluttet at
søknadene ikke legges ut til offentlig ettersyn. Bakgrunnen for dette er at det ikke er snakk om
biomasse- eller arealutvidelser. Fylkesmannen har valgt å akseptere dette, og gjør videre vedtak i
saken uten at de kommunale uttalelsene foreligger. Vi har ikke fått meldinger fra kommunene
om at de ikke vil videreføre disse eksisterende lokalitetene som oppdrettslokaliteter.
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Vi gjør oppmerksom på at lokaliteten godkjennes for den MTB som er oppgitt i tabellen over,
og at en samlokalisering der lokaliteten er nevnt i flere tillatelser, ikke betyr at hver av
konsesjonene har samme MTB på lokaliteten.
Vurderinger etter naturmangfoldloven
Kapasiteten for disse oppdrettsområde (resipient) vurderes som god med hensyn på organisk
belastning og næringssaltbelastning. Vi har videre vurdert det slik at det ikke er behov for å
gjøre ytterligere vurderinger etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven, men
viser til diskusjoner og begrunnelser i de respektive tillatelsene som allerede er gitt for disse
lokalitetene.
ENDRINGER OG OMGJØRING AV TILLATELSEN
I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene som
er gitt i denne tillatelsen eller gi nye pålegg. Fylkesmannen kan også kalle tilbake tillatelsen
dersom forutsetningene gitt i § 18 tilsier det.
TVANGSMULKT
I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten for
å sikre at vilkårene i utslippstillatelsen gjennomføres.
STRAFFANSVAR
Ved overtredelse av denne tillatelsen, med vilkår, kommer forurensningslovens kap. 10 til
anvendelse dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelser.
ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.
Tillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf.
forurensningslovens § 10, annet ledd.
Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet 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
Miljødirektoratet kan, etter anmodning eller av eget tiltak, beslutte at vedtaket ikke skal
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort (jf. forvaltningslovens § 42).
Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jf. forvaltningslovens § 2
bokstav b, jf. § 28)."
Oppstart av anlegget før en eventuell klage er avgjort skjer på eget ansvar.
Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumenter, og Fylkesmannen vil på
forespørsel kunne gi nærmere opplysninger vedrørende denne saken.
Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med tillatelser mv. (se forskriften
på lenke http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html).
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For arbeidet med denne tillatelsen skal det betales et gebyr etter sats 3 (laveste sats) som for
tiden utgjør kr. 5 500,-, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-5. Satsene er justert 1.
januar 2014. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30
dager etter fakturadato.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brev er
mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i
samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende
beløp bli refundert.
Med hilsen
Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør
Per Kr. Krogstad
fagansvarlig Forurensning
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
Kopi
Havbruksstasjon i Tromsø AS, 9131 Kårvik
Salmar Nord AS, Sjøgata 39, 9300 Finnsnes
Mattilsynet, distriktskontoret for Tromsø, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Mattilsynet, distriktskontoret for Midt-Troms, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Tromsø kommune, Rådhuset, postboks 6900 Tromsø
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

