Tillatelse etter forurensningsloven for Troika Seafarms AS til utslipp
fra oppdrett av laks/ørret på lokaliteten Åpenvik i Nesseby
kommune
Vi viser til søknad oversendt 22.4.2008 fra Fiskeridirektoratet.
Vedtak
Troika Seafarms 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 på lokaliteten Åpenvik i Varangerfjorden i Nesseby kommune.
Fiskeridirektoratet kartfester lokalitetene. Denne tillatelsen erstatter tidligere tillatelse
til utslipp.
Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt virksomheten har fått konsesjon etter oppdrettsloven.
Vedlagte vilkår skal til enhver tid være oppfylt.

Tillatelsens ramme
Ansvarlig enhet
Foretaksnummer
Årlig produksjon
Lokalitet

Troika Seafarms AS
982 832 144
Matfisk, laks/ørret 3480 tonn
Åpenvik

Fjordsystem/område
Kommune

Varangerfjorden
Nesseby

Kontroll-klasse1

3

Vilkår for tillatelse
1. Utslipp til sjø
Sjøbunnen under akvakulturanlegg eller i nærsonen til anlegget skal ha miljøtilstand 3 eller
bedre iht. B-undersøkelse (NS 9410).
Strandsonen i nærheten av akvakulturanlegg skal ikke være synlig påvirket av utslipp eller
annen forurensning fra akvakulturvirksomheten.
I fjernsonen til akvakulturanlegg skal miljøtilstanden være god (tilstandsklasse II) eller bedre
for dypvann, bløtbunnsfauna og sediment iht. SFT-veileder TA-1467/1997 Veileder for
klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann.
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.
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Det samme som risikoklasse iht. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for
Statens forurensningstilsyns og fylkesmennenes arbeid med tillatelser og kontroll etter
forurensningsloven
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3. Plikt til å redusere utslippet
Den ansvarlige skal redusere utslippet dersom miljøovervåkingen viser at fjernsonen blir
uakseptabelt belastet (dvs. mindre god, tilstandsklasse III, eller dårligere) for dypvann,
bløtbunnsfauna og sediment iht. SFT-veileder TA-1467/1997. Reduksjon av utslippet kan
bety rensing, mindre produksjon eller andre tiltak som vil redusere effektene av utslippet. Se
akvakulturdriftsforskriften § 30 om utslipp til nær- og overgangsone. Virksomheten må på
eget initiativ handle i tråd med resultatene av B-undersøkelse.
4. Overvåking av miljø
Virksomheten skal overvåke og dokumentere miljøtilstanden på sjøbunnen iht.
akvakulturdriftsforskriften § 29. Det vil si B-undersøkelse iht. Norsk Standard, NS 9410
Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg, eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent
norm.
5. Internkontroll
Virksomheten plikter å ha internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til internkontrollforskriften.2 Det skal blant annet inneholde skriftlige rutiner om avfallshåndtering, miljøovervåking, beredskap ved uhell m.m. Se www.regelhjelp.no
6. 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.
7. Kontroll av bedriften
Virksomheten skal kunne kontrolleres når som helst, jf. forurensningsloven §§ 49 og 50.
Kontroller er gebyrpliktig iht. forurensningsforskriftens kapittel 39.
8. Avfall
Virksomheten plikter å sette seg inn i relevant regelverk som gjelder håndtering av avfall.
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
9. 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.
10. Endring av tillatelsen
Denne tillatelsen kan endres, oppheves eller få nye vilkår, jf. forurensningsloven § 18.
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Forskrift 06.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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