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Tillatelse til dumping av krabbeskall i sjø - Lerøy Norway Seafoods, avd.
Kjøllefjord
Lerøy Norway Seafoods AS, avd. Kjøllefjord, får tillatelse til dumping av inntil 60 tonn
krabbeskall til sjø i perioden 10.09.2020 – 30.06.2021.
Fylkesmannen varsler om ileggelse av gebyr for behandling av søknaden på kr. 9 900,Vi viser til søknad fra Lerøy Norway Seafoods AS, mottatt 29. juni 2020, om dumping av inntil 60 tonn
krabbeskall til sjø.
Fylkesmannen har fattet følgende
Vedtak
I samsvar med forurensningsforskriften § 22-4 tillater Fylkesmannen i Troms og Finnmark dumping
av inntil 60 tonn krabbeskall til sjø i perioden 10.09.2020 – 30.06.2021. Fylkesmannen gir midlertidig
tillatelse til dumping i sjø på visse vilkår.
Vilkår for tillatelsen:
 Denne tillatelsen gjelder kun for dumping av krabbeskall, inkl. innmat som hale, gjeller og

lignende.


Dumping skal ikke medføre forurensningsmessige ulemper for andre berørte interesser.

Dumpingsted må velges slik at krabbeskall ikke reker i land eller påvirker anlegg eller
fiskeredskap i sjø. Det er ikke tillat å dumpe fra land.


Dersom avfallsdumpingen medfører ulemper av forurensingsmessig betydning for
andre brukere i området, eller at avfallsdumpingen medfører tilgrising/forurensing av
sjø eller strandsone, skal Fylkesmannen i Troms og Finnmark umiddelbart kontaktes.



Bedriften bes om å utrede hvilke tiltak som blir gjort for å finne alternativ løsning på
avfallsproblemet innen 15. juli 2021.

E-postadresse:
fmtfpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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Kart med UTM-koordinater for dumpested skal sendes til Fylkesmannen innen 1. oktober
2020 for vurdering.



Dersom det blir etablert løsninger for håndtering av krabbeskall i Troms og Finnmark fylke
opphører tillatelsen til dumping med øyeblikkelig virkning.



Tillatelsen forutsetter godkjenning/tillatelse fra andre berørte myndigheter.



Ved sesongslutt skal mengde dumpet krabbeskall rapporteres skriftlig til Fylkesmannen.

Bakgrunn for saken
Lerøy Norway Seafoods AS, avd. Kjøllefjord, driver mottak og foredling av kongekrabbe. Bedriften
har oppgitt at det ikke foreligger noen andre muligheter for håndtering av krabbeskallet. De jobber
kontinuerlig med å finne løsninger på avfallshåndteringen. Det anslåes at det maksimalt vil være
behov for dumping av inntil 60 tonn krabbeskall fra kongekrabbe pr. sesong. Det er et generelt
forbud mot dumping og deponering av krabbeavfall i alle fylker, men avfallseier kan imidlertid søke
Fylkesmannen om slike tillatelser.
Fylkesmannen legger til grunn at krabbeskallene pr. dagsdato ikke kan benyttes som råstoff eller har
annen bruk, og at annen håndtering av avfallet er uaktuell. Fylkesmannen ser det som utelukket å
deponere eller kompostere krabbeskallene. Det legges også til grunn at dumpingen omfatter en
begrenset mengde organisk materiale. Dumpingen skal skje i områder med god eksponering, og det
antas at organisk materiale i krabbeskallene forholdsvis raskt vil omsettes og ikke skape merkbar
forurensing i dumpeområdet.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har vurdert det som unødvendig å forhåndsvarsle dette vedtak
på grunnlag av tidligere erfaring.
Fylkesmannens vurdering
Føre var-prinsippet og best tilgjengelige kunnskap skal legges til grunn. Nye aktiviteter eller inngrep
som kan føre til varig skade skal så langt mulig unngås.
Fylkesmannens vurdering av omsøkte tillatelse vil ikke påvirke miljøet slik at det forringes, jamfør
naturmangfoldlovens kapittel 2 §§ 8-12. Fylkesmannen gir tillatelse fordi vi vurderer at omsøkte tiltak
ikke vil endre resipienten på en uakseptabel måte dersom vilkårene som er gitt i tillatelsen blir fulgt.
Det eksisterer i dag ingen mottaksordninger for krabbeskall, men vi er kjent med at det arbeides
med å finne løsninger for dette. Vi forutsetter at Lerøy Norway Seafoods AS jobber aktivt videre med
dette i samarbeid med andre aktører i bransjen.
Varsel om gebyr
Fylkesmannens arbeid ved vurdering av denne tillatelsen medfører innkreving av gebyr til
statskassen, jf. § 39-3 i forskrift om begrensning av forurensning (se www.lovdata.no).
På bakgrunn av de opplysninger som bedriften har gitt i søknaden, er bedriften foreløpig plassert
under gebyrsats 8, kr. 9 900,- jf. forurensningsforskriften § 39-3 og § 39-4. Endelig gebyr vil bli
fastsatt og faktura vil bli ettersendt når saken er ferdigbehandlet.
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen
10 dager etter at dette brevet er mottatt.
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Klageadgang mv.
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet 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 Fylkesmannen i Troms
og Finnmark.
En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Dersom vedtaket blir påklaget,
kan Fylkesmannen eller Miljødirektoratet 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.
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.

Med hilsen
Per Kristian Krogstad (e.f.)
leder forurensningsseksjonen

Magnus Jakola-Fjeld
seniorrådgiver forurensning
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