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ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR OKSEFJORDEN HAVBRUK A/S –
KONSESJON AA/M 003
Vi viser til din klage av 20. februar 1996 på tillatelse til utslipp fra anlegg for oppdrett av matfisk i
Oksefjorden i Arendal kommune, gitt av fylkesmannen i Aust-Agder den 7. desember 1995. På
vegne av forvaltningen beklager vi at denne saken har tatt så lang tid.
I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 18 nr. 4 jf
nr. 3, finner fylkesmannen å kunne endre tillatelsen til fordel for klageren når det gjelder klagens
pkt. I.
Klagens pkt. II omfattes ikke av gjeldende tillatelse. Vi finner det heller ikke hensiktsmessig å
regulere dette forholdet i tillatelsen. Dette punktet mener vi er tilstrekkelig besvart i vårt brev til
./. Fiskerisjefen for Skagerrakkysten av 10. februar 1997, jf vedlegg.
Klagens pkt. III er ikke en klage på gjeldende utslippstillatelse for Oksefjorden.
Tillatelse til utslipp fra oppdrettsanlegg i sjøen gitt til Oksefjorden Havbruk A/S av fylkesmannen i
Aust-Agder den 7. desember 1995, endres ved at tillatelsens tekst om virksomhetens ramme
erstattes av nedenstående tekst (i kursiv):

TILLATELSENS RAMME
Tillatelsen gjelder fra det tidspunktet anlegget har fått konsesjon etter oppdrettsloven, og oppdrett
av laks og ørret i Eikelandsfjorden opphører, men vil kunne endres eller bortfalle (jfr.
forurensningslovens § 18) dersom utviklingen av de årlige resipientundersøkelsene skulle tilsi dette.
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.
bla forurensningslovens § 20).
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Tillatelsen gjelder for utslipp fra oppdrettsvirksomhet med følgende begrensninger:
Maksimalt utslipp av nitrogen
Maksimalt utslipp av fosfor
Maksimal fòrfaktor
Oppdrettsvolum

10 tonn/år
1,7 tonn/år
1,0 kg (på energibasis OE)
8.000 m3

Definisjon av produksjon:
Fiskebeholdning pr. 31.12.
+ tonn rundvekt slaktet fisk
+ utkast fra slakterier
+ dødfisk
+ tonn rømt fisk

MINUS

Fiskebeholdning pr.1.1.
+ tonn utsatt smolt

Tillatelsen gjelder også for utslipp fra rengjøring av nøter og annet produksjonsutstyr,
fòrtilberedning, medisinering og avfallsbehandling knyttet til anleggets egen virksomhet.
Tillatelsen gjelder ikke for slakting/sløying av fisk og impregnering av oppdrettsnøter.
Følgende tillatelser oppheves av denne:
Utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Aust-Agder/SFT til Borås Fiskeoppdrett i
Eikelandsfjorden.
Fylkesmannen har med dette tatt klagen til følge.
Med hilsen

Eva Boman
fylkesmiljøvernsjef
fung.
Knut Berg Larsen
avdelingsingeniør
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Arendal kommune, rådmann

