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UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN
Søknad om utvidelse av matfiskanlegg for laks og ørret i Øksnes kommune
Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Nordlaks Oppdrett AS om utvidelse av en
lokalitet for produksjon av laks og ørret i Øksnes kommune, ankommet hit 04.11.04 fra
Fiskeridirektoratet region Nordland. Vi har nå behandlet søknaden, og er kommet til at en
begrenset utslippstillatelse kan gis.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningslovens § 11. Vilkårene er gitt med hjemmel i
samme lovs § 16. Tillatelsen gjelder fra den dato bedriften har fått konsesjon etter
oppdrettsloven.
Dersom anlegget ikke har tatt tillatelsen i bruk innen 2 år, eller at virksomheten har vært
nedlagt i mer enn 2 år, må bedriften gi melding til Fylkesmannen som avgjør om ny søknad
er nødvendig (jfr. blant annet forurensningslovens § 20).
Tabell 1. Oversikt over frister for gjennomføring av tiltak ved anleggene:
Tiltak
Innsending av rapport fra
resipientundersøkelse ved lokalitetene
Toften, Lifjorden, Sjåneset, Fiskebølvika,
Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden,
Dragnes, Helgeneshamn, Sørvika,
Våtvika, Molgavlen, Hallvardøy og
Fornes
Innsendelse av rapport fra
resipientundersøkelse ved lokaliteten
Sandan SØ

Frist
Innen 1. desember 2008

Se vilkår
Nr 5.2

Innen 31. desember 2009

Nr. 5.2

I det følgende vil vi redegjøre for saksbehandlingen, Fylkesmannens myndighet etter
forurensningsloven, begrunnelse for vedtaket, og opplysninger om klageadgang osv..

Grunnlag for avgjørelsen
Nordlaks Oppdrett AS søker om tillatelse til utvidet produksjon på lokaliteten Sandan SØ i
Øksnes kommune. Produksjonsvolumet er omsøkt økt fra 12 000 m3 til 48 000 m3.
I henhold til veiledning 99:04 fra Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for
naturforvaltning skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å:
1. Avgi en faglig uttalelse til Mattilsynet i Salten og Fiskeridirektoratet region Nordland
ut fra hensynet til verneområder, friluftsliv og biologisk mangfold.
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2. Avgjøre om utslippstillatelse kan gis ut fra forurensningslovens bestemmelser.
Søknaden er offentlig kunngjort og kommunalt behandlet slik forurensningsloven krever.
Kommunens uttalelse omtaler både konkret plassering av merdene og forholdet til etablerte
laksesett og fiskeplasser. Fylkesmannen ber Fiskeridirektoratet om å ta hensyn til disse
momentene ved sluttbehandling av søknaden. Utover dette er det ikke kommet inn
merknader som er av direkte betydning for Fylkesmannens vurdering av saken. Uttalelse fra
oss til Fiskeridirektoratet region Nordland og Mattilsynet er gitt i eget brev tidligere (jfr.
pkt. 1).
Begrunnelse for at utslippstillatelse kan gis
Lokaliteten Sandan SØ ligger ved utløpet av Lifjorden i Øksnes kommune. Nordlaks
Oppdrett AS har tillatelse til matfiskproduksjon på 12 000 m3 på lokaliteten. Virksomheten
er etablert over 50 – 70 meters dyp, og øst for anlegget finnes en 1 500 m bred og 25 meter
dyp terskel. Resipienten kan derfor karakteriseres som et terskelbasseng.
Det foreligger resipientundersøkelse av lokaliteten utført av Akvaplan-niva i juli 2004.
Denne viser at strøm- og dybdeforhold burde være egnet for oppdrettsaktivitet. Men
anrikning av organisk karbon (TOC) i bunnsedimenter viser at området er sårbart for
ytterligere tilførsel av organisk avfall fra oppdrettsvirksomhet. TOC- målinger viser
tilstandsklasse IV – V: Dårlig – Meget dårlig. Bunnfauna gir også indikasjoner på organisk
anrikning.
Siden det på undersøkelsestidspunktet var drift på lokaliteten er trolig sedimentet preget av
dette, og bunnfauna kan sies å befinne seg i en stimuleringsfase. Undersøkelsen fra
lokaliteten viser derimot ikke hvor fort miljøet kan restituere seg etter en slik påvirkning.
Terskelbasseng er sårbare, og fungerer som sedimentfeller for avfallsstoffer fra blant annet
oppdrettsvirksomhet. Området kan trolig tåle en viss økning i oppdrettsbiomasse, men vil
ha behov for brakklegging, slik at miljøet kan gå tilbake mot en tilnærmet naturlig tilstand.
Fylkesmannen gir tillatelse til en begrenset økning av oppdrettsbiomasse, inntil 1 560 tonn.
Det settes krav om ny undersøkelse etter at lokaliteten har vært brakklagt i minimum ett år
(se vilkår nr 5.2), før vi vil vurdere en ytterligere økning i produksjonen. Vi gjør
oppmerksom på at dersom den nye undersøkelsen viser at miljøtilstanden i resipienten er
vesentlig forverret, kan Fylkesmannen endre denne utslippstillatelsen.
I henhold til vilkår 1.1 settes følgende særvilkår:
·

Produksjonen ved den enkelte lokalitet skal ikke være større enn at gravende
bunndyr kan leve under anlegget – der substratet tilsier naturlig forekomst.

·

Utslipp fra produksjon må fordeles over flere områder. Hver lokalitet tillates kun å
ha utslipp fra en årgang om gangen.

·

Brakkleggingstid for lokaliteteneToften, Lifjorden, Sandan SØ, Sjåneset,
Fiskebølvika, Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn,
Sørvika, Våtvika, Molgavlen, Hallvardøy og Fornes settes til minimum ett år.

Vilkåret om generasjonsdrift vil bidra til å spre belastningen. Samtidig vil det bidra til at
lokaliteten tidvis ligger brakk, som dermed gjør det mulig å drive med noe større volum enn
om fisk settes ut hvert år.
Med de vilkår som er satt regner vi med at det ikke vil bli betydelig forurensning i området.
Hvis det derimot viser seg at lokaliteten ikke er egnet for omsøkte produksjonsvolum eller

Side 3 av 10

at de drives for hardt kan vi i medhold av forurensningsloven omgjøre utslippstillatelsen
ved å eks. redusere tillatt oppdrettsvolum, fòrmengde, eller øke brakkleggingstiden.
For å rydde i dokumenter fra Fylkesmannen som bedriften har å forholde seg til, er tidligere
gitt utslippstillatelse trukket tilbake og innbakt i denne tillatelsen. Dette har også medført at
standardvilkår er blitt endret, og bedriften bør derfor gjennomgå disse. Nedenfor følger
informasjon om klageadgang. Vi gjør oppmerksom på at klageadgangen ikke gjelder vilkår
som ikke er ny i denne tillatelsen.
Erstatningsansvar og klageadgang
Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter forurensningsskade, jfr.
forurensningslovens § 10 og kap 8. Tillatelse til utslipp fritar Dem ikke fra plikt til å
innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og
påbud som gis med hjemmel i slike lover.
Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til
forvaltningslovens kap. VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3
uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part.
Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som
ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.
Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.
Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT
kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av
spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.
Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningslovens §§ 18 og 19.
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av
saken.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Ruth-Inger Fagervik
førstekonsulent
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Kopi:
Fiskeridirektoratet Region Nordland, Postboks 323, 8001 Bodø
Fiskerikontoret Sortland, Postboks 494, 8401 Sortland
Fiskerikontoret Svolvær, Råfisklagbygget, Fiskergt. 22, 8305 Svolvær
Mattilsynet i Vesterålen, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Øksnes kommune, Postboks 33, 8439 Myre
Hadsel kommune, teknisk etat, 8452 Stokmarknes
Lødingen kommune, Postboks 83, 8551 Lødingen
Vågan kommune, Rådhuset, 8305 Svolvær
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Utslippstillatelse av 31. januar 2005
for
Nordlaks Oppdrett AS
Øksnes kommune
Utslippstillatelsen er gitt på grunnlag av søknad av 07.04.04, samt opplysninger
framkommet under behandling av saken.
Vedtak
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.
mars 1981, nr 6, §§ 11 og 16, gir Fylkesmannen i Nordland herved Nordlaks Oppdrett AS
tillatelse til utslipp til luft og vann fra matfiskanlegg i sjø på lokalitetene gitt i tillatelsens
pkt. 0. Rammer.
Tillatelsen gjelder fra den dato bedriften har fått konsesjon etter oppdrettsloven.
Oppdrettsvolum skal ikke overstige volum angitt i tillatelsens pkt. 0.Rammer.
Tillatelsen gjelder også utslipp fra rengjøring av produksjonsutstyr (ikke notvask),
fôrtilberedning, medisinering og avfallsbehandling knyttet til anleggets egen virksomhet.
Tillatelsen inkluderer ikke utslipp fra slakte/pakkeanlegg og fra impregnering av nøter.
Følgende tillatelser trekkes tilbake i medhold av forurensingslovens § 18:
· Utslippstillatelse av 05.09.03 gitt til Nordlaks Oppdrett AS for lokalitetene Toften,
Lifjord, Sandan SØ, Sjåneset, Fiskebølvika, Bullatholmen, Vedøya, Sandnes V,
Sandnes midten, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn, Sørvika,
Våtvika, Brattholmen, Molgavlen, Lappholmen, Hallvardøy, Fornes, Perøya V,
Gangløysholmane, Kjeøya V og Hysskjæret V.
Følgende tillatelser gjelder ved siden av denne:
· Utslippstillatelse av 03.06.02 gitt til Velomar AS for lokaliteten Sjåneset.
Dato:
31.01.05
___________________________
Oddlaug Knutsen (e.f)
Seksjonsleder

_____________________
Ruth-Inger Fagervik
Førstekonsulent
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0.

Rammer

Lokalisering

M-711

UTM-koordinater (WGS84)
(lok 1-14 i ED50, resten i WGS84)

1232-4
1232-4
1232-4

33WWS
33WWS
33WWS

5

118
5
120
5
126

00

1131-1
1131-1
1131-1
1131-1
1132-2
1132-2
1132-2
1132-2
1231-4
1231-4

33WVR
33WVR
33WVR
33WVR
33WVS
33WVS
33WVS
33WVS
33WWR
33WWR

4

926
4
927
4
938
4
975
4
958
4
975
4
941
4
879
5
095
5
091

00

1131-2
1131-2
1131-1

33WVR
33WVR
33WVR

4

921
4
913
4
979

00

1231-4
1231-4

33WWR
33WWR

5

132
179
-

66

Biomasse (tonn)

ØKSNES

1. Toften
2. Lifjorden
3. Sandan SØ

398
76
399
76
415

00

75

914
75
913
75
917
75
936
76
078
76
084
76
070
76
082
75
980
75
955

00

75

688
75
677
75
764

00

00

75

00

00

75

00
00

76

00
00

1 560 *
780 *
780

HADSEL

4. Sjåneset
5. Fiskebølvika
6. Bullatholmen
7. Vedøya
8. Sandnes V
9. Sandnes Ø
10. Bergvikodden
11. Dragnes
12. Helgeneshamn
13. Sørvika

00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

520 #
520 #
1 560
780
780
2 340
1 300
2 340
2 340
2 340

VÅGAN

14. Våtvika
15. Brattholmen
16. Molgavlen

00
00

00
00

1 300
780
1 950

LØDINGEN

17. Hallvardøy
18. Fornes
Konvertering til WGS84

5

845
886

00

1 950
1 950

-002 02

* Samlet oppdrettsbiomasse på lokalitetene 1 og 2 skal ikke overstige 1 560 tonn.
# Samlet oppdrettsbiomasse på lokalitetene 4 og 5 skal ikke overstige 780 tonn.

1. Utslipp til vann
1.1

FÓRING OG PRODUKSJON

Ved fôring av fisken skal tap og spill av fôr unngås. Dersom våtfôr benyttes, skal fôret
tilsettes tilstrekkelig bindemiddel for å hindre umiddelbar oppløsning.
Utslipp fra produksjon må fordeles over flere områder. Hver lokalitet tillates kun å ha
utslipp fra en årgang om gangen.
Produksjonen ved den enkelte lokalitet skal ikke være større enn at gravende bunndyr kan
leve under anlegget – der substratet tilsier naturlig forekomst.
Brakkleggingstid for lokaliteteneToften, Lifjorden, Sandan SØ, Sjåneset, Fiskebølvika,
Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn, Sørvika, Våtvika,
Molgavlen, Hallvardøy og Fornes settes til minimum ett år.
1.2

FÓRKJØKKEN

Fettholdig vann fra eventuelt fôrkjøkken skal passere fettavskiller før utslipp.
Fettavskilleren skal dimensjoneres, bygges og drives i samsvar med NTNF-Indrens
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veiledning nr 1.
1.3

MEDISINER, KJEMIKALIER O.L

Medisiner, insekticider, kjemikalier og lignende skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de
ikke er tilgjengelige for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell
eller lignende ikke slippes ut og kan samles opp, for eksempel ved hjelp av
oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum.
Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler og lignende skal skje
i samsvar med gjeldende regelverk/retningslinjer fra myndighetene.
1.4

SANITÆRAVLØPSVANN

Det må fremmes egen søknad om utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom (dusj,
toalett, vask o.l.). Søknaden sendes kommunen, som avgjør den i samsvar med bl.a
forskrift om mindre avløpsanlegg

2. Utslipp til luft
Fôrlagring, fôrtilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall
samt andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at det ikke fører til
luktulemper av betydning for naboer eller andre.

3. Støy
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper.
Følgende retningslinjer gjelder for ekstern industristøy (SFT-mars 1985):
Område

Dag
0600 –
1800

Boligområde og område med
50 dBA
undervisningslokaler
Område som benyttes til hytte- 40 dBA
bebyggelse og rekreasjonsformål, sykehus/sykehjem

Kveld 1800 – 2200,
samt søndag og helligdager
0600-2200

Natt
2200 - 0600

45 dBA

40 dBA

35 dBA

35 dBA

4. Avfall og slam
4.1

GENERELT

Alle typer avfall (dødfisk, slakteavfall, fett, slam, plast, fôrsekker, papir, kjemikalierester
osv.) skal samles opp etter hvert og håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper. Dumping i sjø/vassdrag, nedgraving eller brenning er ikke tillatt uten
særskilt tillatelse.
4.2

PRODUKSJONSAVFALL

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet som i art eller mengde
adskiller seg vesentlig fra forbruksavfall. Eksempler er dødfisk, samt større mengder plast

Side 8 av 10

(fôrsekker), papp, garnlin og tauverk. Produksjonsavfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg
med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.
Dødfisk, fiskeavfall: Anlegget skal være slik utstyrt og drives slik at død og døende fisk
tas opp av merdene hver dag i den varme årstid og annenhver dag i den kalde årstid, og
om nødvendig hyppigere ved høy dødelighet.
Fersk, medisinfri dødfisk skal konserveres så raskt av kvaliteten ikke forringes, for
eksempel ved ensilering (ved ensilering må dødfisken også kvernes og tilsettes
antioksydant). Deretter skal avfallet leveres til bedrifter som kan nytte det i sin produksjon,
det vil si gjenvinning (fôrprodukter, gjødsel/jordforbedringsmiddel).
Bedervet og/eller medisinert dødfisk skal leveres til bedrifter/mottaksanlegg godkjent for
slikt avfall. Av hensyn til faren for smittespredning og luktulemper anbefales det at avfallet
kvernes og ensileres. Av hensyn til faren for smittespredning og luktulemper skal
oppbevaring og transport avdødfisk foregå i lukkede (væsketette) tanker.
Bedriften skal selv eller i samarbeid med andre bedrifter ha utstyr med tilstrekkelig
kapasitet til å håndtere større uforutsette dødfiskmengder som kan oppstå i forbindelse
med sykdomsutbrudd, algeoppblomstring eller lignende (jfr. også vilkår 6.1).
4.3

MEDISIN- OG KJEMIKALIERESTER, FARLIG AVFALL

Ubenyttede rester av medisinfôr, antibiotika og lignende, inkludert emballasjen, skal
samles opp og lagres forsvarlig før levering til produsenten eller annen instans godkjent av
myndighetene. Det samme gjelder oppsamlede medisinholdige fôrrester og ekskrementer.
Farlig avfall som spillolje, batterier, malingsrester, løsemidler, avfettingsvæsker,
insekticider osv. skal oppbevares og leveres i samsvar med spesialavfallsforskriften.
Farlig avfall skal leveres årlig og til godkjent mottaker, jfr. § 8 i forskriften.
Deklarasjonsskjema skal fylles ut ved levering av farlig avfall.
4.4

FORBRUKSAVFALL

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra husholdninger og avfall av tilsvarende art og
mengde fra mindre butikker, kontorer og annen virksomhet. Forbruksavfall skal leveres til
kommunal/interkommunal renovasjon, eller til gjenvinning.
Brunt papir (bølgepapp, massivpapp, kartong) skal sorteres og oppbevares slik at det
forblir egnet til gjenvinning og leveres til ombruk/materialgjenvinning, jfr. § 4 i forskriften
om brunt papir.
4.5

SLAMFJERNING

Eventuell fjerning av slam fra sjøbunnen under anlegget (opprensking) må klareres med
Fylkesmannen.

5. Intern og ekstern kontroll av anlegget
5.1

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) trådte i kraft 01.01.97. Denne erstatter den opprinnelige internkontrollforskriften fra 1991.
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forskriften fra 1991.
I henhold til forskriften, som blant annet er hjemlet i forurensningslovens § 52 b, skal
bedriften ha en internkontroll som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder også
vilkårene som er gitt i denne tillatelse.
Bedriften er ansvarlig for at anlegget drives slik at forurensningen til enhver tid er minst
mulig. Dette innebærer utarbeidelse av interne driftsinstrukser, tilsyn av fôringsutstyr,
ensileringsutstyr og lignende samt tilgang til et reservelager for de mest utsatte
komponenter.
Bedriften må ved hjelp av egenkontroll av bunnsediment overvåke at driften er innenfor
lokalitetens tålegrense. Lokalitetene må ha oppnådd tilnærmet naturtilstand etter
brakkleggingsperiode før nytt utsett kan skje. Dokumentasjon på egenkontrollen må
oppbevares inntil tre år, og må kunne fremvises til forurensningsmyndighetene ved
kontroll.
5.2

RESIPIENTUNDERSØKELSE
- Resipientundersøkelser skal gjennomføres på lokalitetene Toften, Lifjorden, Sjåneset,
Fiskebølvika, Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn,
Sørvika, Våtvika, Molgavlen, Hallvardøy og Fornes etter maksimal belastning og
brakklegging. Rapport fra undersøkelsen skal være Fylkesmannen i hende innen 1.
desember 2008.
- Resipientundersøkelse skal gjennomføres på lokaliteten Sandan SØ etter maksimal
belastning og brakklegging. Rapport fra undersøkelsen skal være Fylkesmannen i
hende innen 31. desember 2009.

I medhold av forurensningslovens § 51 kan Fylkesmannen pålegge anleggets eier å utføre
og bekoste resipientundersøkelse. Undersøkelsene skal være i tråd med gjeldende veileder
og retningslinjer (NS 9410 og SFT 97:03), eller i henhold til Fylkesmannens spesifisering i
rundskriv til oppdretterne i Nordland av 22.08.03.
Dersom resipientundersøkelsen viser at lokaliteten ikke er egnet for omsøkt produksjon
omgjøres utslippstillatelsen etter forurensningslovens § 18.

5.3

JOURNALFØRING. INSPEKSJON AV BEDRIFTEN

Bedriften skal journalføre
· fiskeproduksjon og fôrforbruk (type, mengde)
· mengde rømt fisk
· død og kassert fisk (mengde, sammensetning, behandling og leveranse)
· antibiotika, insekticider og kjemikalier (type, mengde, sammensetning og
bruksperiode)
· oppsamlet slam (type, mengde og disponeringsmåte)
Journalen må oppbevares på anlegget i minst 2 år og være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved kontroll.
Anleggets eier plikter å la representanter for Fylkesmannen og de etater og institusjoner
som Fylkesmannen bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
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5.4

INNSENDELSE AV MILJØÅRSRAPPORT

Fylkesmannen kan kreve at det skal utarbeides en rapport som viser siste års produksjon,
avfallsmengder og håndtering, samt forbruk av fôr, medisin m.m. Årsrapporten skal leveres
på standard skjema, og inneholde en sammenligning av faktiske og tillatte mengder
/forhold, og eventuelle overskridelser må kommenteres.

6. Generelle vilkår
6.1
AKUTTE UTSLIPP
Bedriften plikter å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og
begrense akutte utslipp, jfr. forurensningslovens § 40 og forskriften om akutt forurensning.
Dersom det oppstår akutte utslipp, for eksempel ved større dødfiskmengder eller
ensilasjeutslipp, skal Fylkesmannen varsles så snart som mulig.
6.2

FORURENSNINGSGEBYR. STRAFFEANSVAR

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten
for å sikre lovens bestemmelser og vilkårene i tillatelsen overholdes.
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap 10.
6.3

ENDRING AV TILLATELSEN

I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen i Nordland oppheve eller endre
vilkårene gitt i tillatelsen eller gi nye vilkår. Eventuelt kan anlegget kreves flyttet.
6.4

NEDLEGGELSE, EIERSKIFTE, KONKURS

Ved eierskifte, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til
Fylkesmannen i Nordland innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring.
Ved nedleggelse av driften, for eksempel på grunn av konkurs, skal det også gis melding til
Fylkesmannen i Nordland, jfr. forurensningslovens § 20.
Bedriften er ansvarlig for rydding og istandsetting av det berørte område, jfr. forurensningslovens § 20.
6.5 BORTFALL AV TILLATELSEN
Dersom anlegget ikke har tatt tillatelsen i bruk innen 2 år, eller at virksomheten har vært
nedlagt i mer enn 2 år, må bedriften gi melding til Fylkesmannen som avgjør om ny søknad
er nødvendig (jfr. blant annet forurensningslovens § 20).

