FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Fiskeridirektoratet Region Finnmark
Postboks 403
9811 Vadsø

Deres ref

Deres dato
26.11.2009

Vår ref
Sak 2009/4176
Ark 542.1

Vår dato
17.12.2009

Saksbehandler/direkte telefon: Ketil Olsen – 78 95 03 72

Tillatelse til oppdrett ved Skarvfjell i Sør-Varanger kommune
Vi viser til søknad sendt fra Fiskeridirektoratet 29. november 2009 om biomasseutvidelse av
eksisterende lokalitet for oppdrett av laksefisk ved Skarvfjell.

Vedtak
Villa Arctic AS får tillatelse, i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall
av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) §§ 11 og 16, til utslipp til vann og luft fra
oppdrett av laksefisk ved Skarvfjell i Sør-Varanger kommune. Fiskeridirektoratet
kartfester lokaliteten. Denne tillatelse erstatter tidligere tillatelser til utslipp.

Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt virksomheten har fått konsesjon etter oppdrettsloven.
Vedlagte vilkår skal til enhver tid være oppfylt.

Ansvarlig enhet
Foretaksnummer

Villa Arctic AS
989 865 358

Maksimal tillatt biomasse
Lokalitet
Område
Kontroll-klasse1

3600 tonn
Skarvfjell
Jarfjorden
4

1

Det samme som risikoklasse iht. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for
Statens forurensningstilsyns og fylkesmennenes arbeid med tillatelser og kontroll etter
forurensningsloven
Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 70

E-post:
postmottak@fmfi.no

Internett:
http://www.fylkesmannen.no/Finn
mark
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Redegjørelse for saken
Lokaliteten Skarvfjell har per i dag tillatt produksjon på 900 tonn MTB. Det blir nå søkt om
produksjon til 3600 MTB på lokaliteten.

Begrunnelse for vedtaket
Kommunen godkjenner etableringen og undersøkelser viser at det kan være forsvarlig å
utvide produksjonen ved anlegget. Vi gir tillatelsen fordi vi mener at utslippet ikke vil endre
resipienten på en uakseptabel måte dersom vilkårene som er gitt for tillatelsen blir fulgt. Vi gir
tillatelsen fordi vi kan med hjemmel i forurensningsloven § 18 endre tillatelsen om effekten
eller utviklingen i resipienten blir annerledes enn det vi forventer.
Med bakgrunn i at Jarfjorden er en terskelfjord og på grunn av anleggets størrelse, ønsker
Fylkesmannen i Finnmark utført MOM C – undersøkelse ved lokaliteten og utvidet
kartlegging av strømforholdene, slik det står beskrevet i punkt 1. i vilkårene til denne
tillatelsen.

Erstatningsansvar
Utslippstillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter
forurensningsloven § 10 og kap 8.

Klageadgang mv.
Vedtaket kan påklages til Statens Forurensningstilsyn (SFT) 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 SFT via Fiskeridirektoratet.
En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Dersom vedtaket blir
påklaget, kan Fylkesmannen eller SFT 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.
Oppstart av virksomheten før eventuell klage er avgjort skjer på søkers eget ansvar. Sakens
parter har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven § § 18 og 19.
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av
saken.

Med hilsen

Stig Moen
seksjonsleder

Kopi til:
Mattilsynet
Villa Arctic AS

Ketil Olsen
overingeniør

9900

Kirkenes
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Vilkår for tillatelse datert 17. desember 2009 til oppdrett av laksefisk
ved Skarvfjell i Sør-Varanger kommune
1. Utslipp til sjø
Utslippene skal ikke endre miljøtilstanden i resipienten på uakseptabel måte. Konkret betyr
dette at den ansvarlige skal dokumentere miljøtilstanden i resipienten og selv redusere
utslippet, jf § 29 og § 30 i akvakultur-forskriften2, dersom miljø-tilstanden er dårligere enn
grensene i punktene under.
•

Miljøtilstanden skal være bedre enn 3 på sjøbunnen under og nær ved
akvakulturanlegget. Miljøtilstanden skal undersøkes og dokumenteres slik Norsk
Standard, NS 9410 beskriver for B-undersøkelser.

•

Strandsonen skal ikke bli synlig påvirket av utslippet eller annen forurensning fra
akvakulturvirksomheten.

•

Miljøtilstanden skal være god (tilstandsklasse II) for dypvann, bløtbunnsfauna og
sediment slik Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (SFTveileder TA-1467/1997) beskriver. På grunn av anleggets størrelse skal
miljøtilstanden undersøkes og dokumenteres slik Norsk Standard, NS 9410 beskriver
for C-undersøkelser i løpet av første produksjonssyklus eller før andre
produksjonssyklus etter at konsesjon er gitt etter oppdrettsloven.

Fylkesmannen krever også strømmålinger ved lokaliteten slik det står beskrevet i ”veileder
for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg”,
versjon av 25.03.08 (Fiskeridirektoratet), innen samme tidsramme som MOM C undersøkelsen beskrevet ovenfor.
2. Utslipp til luft og støy
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige lukt- og støyulemper av
betydning for naboer og andre.
3. Internkontroll
Virksomheten plikter å ha internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til internkontrollforskriften3. Det skal blant annet inneholde skriftlige rutiner om avfallshåndtering, miljøovervåking, beredskap ved uhell m.m. Se www.regelhjelp.no
4. Akutte utslipp
Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning. Den ansvarlige skal gjennomføre tiltak for å redusere
risikoen for akutte utslipp.
5. Kontroll av bedriften
Virksomheten skal kunne kontrolleres når som helst, jf. forurensningsloven §§ 49 og 50.
Kontroller er gebyrpliktig iht. forurensningsforskriftens kapittel 39.

6. Avfall
Virksomheten plikter å sette seg inn i relevant regelverk som gjelder håndtering av avfall.
2
3

FOR 2004-12-22 nr 1785: Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturforskriften)
Forskrift 06.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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Alt avfall skal bringes til mottaker som er godkjent av forurensningsmyndighetene.
Tilgjengelige gjenvinnings- og returordninger skal benyttes (f.eks. plast, elektriske og
elektroniske produkter og farlig avfall). Les mer på www.regelhjelp.no og www.sft.no

7. Eierskifte, driftstans og konkurs
Dersom virksomheten har vært nedlagt eller ute av drift i mer enn 2 år, må det gis melding til
Fylkesmannen som avgjør om ny søknad er nødvendig. Ved nedleggelse eller stans av
virksomheten plikter ansvarshavende å sørge for rydding og istandsetting av de berørte
områdene, jf. forurensningsloven § 20 og avfallsforskriften § 11-9.
8. Endring av tillatelsen
Denne tillatelsen kan endres, oppheves eller få nye vilkår, jf. forurensningsloven § 18.

